
 

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања "Службени  гласник РС", 

бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закони, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. 

децембра 2021., Школски одбор је на седници у проширеном сазиву, одржаној дана 26.05.2022.године донео: 

ПРАВИЛНИК 

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА  

ЕКОНОМСКО – ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ВРАЊЕ 

 

I Опште одредбе 

Члан 1 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика у Економско –трговинској школи прописују се врсте похвала и награда 

које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања. 

Члан 2 

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у појединим 

наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним активностима. 

  II Похвале 

Члан 3 

Ученик може добити похвалу за: 

1) одличан успех и примерно владање; 

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан успех у појединим ваннаставним 

активностима; 

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима; 

4) "Ученика генерације"; 

5) "Спортисту генерације". 

Похвале из става 1. тач. 4) и 5) овог члана додељују се ученицима завршног разреда. 

Члан 4 

Похвале могу бити писмене и усмене. 

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их 

одељенски старешина пред одељењем и родитељима. 

Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању, 

као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају класификационог периода или на крају првог полугодишта и 

уписују се у ђачку књижицу. 



Члан 5 

Похвале ученицима, на предлог одељенског старешине и одељенског већа, додељује Наставничко веће Школе. 

Члан 6 

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање, похваљују се за постигнут 

одличан успех и примерно владање. 

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут изузетан успех у појединим 

ваннаставним активностима, a на предлог предметних наставника, додељује се ученицима који су се у току наставне године 

посебно истицали у тим наставним областима. 

Члан 7 

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне године, под условом да је ученик: 

1) постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до завршног разреда – 5,00; 

2) постигао одличан успех на Матурском или Завршном испиту; 

3) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима; 

4) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, 

отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима; 

5)  да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим 

запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика. 

Члан 8 

Услови из члана 7. овог правилника морају бити кумулативно испуњени. 

Похвала се додељује само једном ученику. 

Похвалу "Ученик генерације" додељује Наставничко веће, на предлог одељенског већа а по спроведеном рангирању од 

стране Комисије за рангирање. 

Члан 9 

 

Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације су: 

 

1)Успех у учењу и владању током  школовања; 

 

2)Успех на такмичењима из наставних предмета; 

 

3)Успех на спортским такмичењима, смотрама, конкурсима и изложбама; 

 

4)Активности и доприноси у раду школских секција; 

 

5)Рад у оквиру одељењске заједницеи Ученичког парламента; 

  

 

Члан 10. 

 

Елементи наведени у члану 9. овог Правилника бодују се на следећи начин: 

 



1) Успех у учењу и владању: 

- разред завршен без иједног неоправданог изостанка...................    3 бода 

- посебна диплома по одлуци Наставничког већа (за сваку диплому)....1 бод 

 

2) Успех на такмичењима из наставних предмета: 

 

Бодују се такмичења предвиђена Календаром такмичења који доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије.Бодује се највише освојено место на одређеном такмичењу у сваком разреду, по наставним предметима. 

 

 

 

Ниво такмичења I место II место 

 

III место 

школско такмичење 3  2  1  

Градско - општинско 6  4  3  

окружно 10 8 6 

Регионално - међуокружно 14 12 10 

републичко 18  16  14  

међународно 22                         20  18  

 

 

3) Успех на  смотрама, конкурсима и изложбама: 

 

Бодују се резултати на  конкурсима, смотрама и изложбама у организацији  културних,  

научних и других институција, подржани од стране Министарства просвете и Локалне самоуправе.По овом основу кандидат 

добија  

 

- за освојено прво место..........................................................3 бода 

- за освојено друго место........................................................2 бода 

- за освојено треће место ........................................................1 бод  

 

 

 

4) Активности и доприноси у раду школских секција: 

 

Бодује се активно учешће у раду секција предвиђених Годишњим планом рада школе за све завршене разреде, и то: 

 

- по 1 бода за сваку секцију, с тим што укупан број бодова добијених по овом основу не може бити већи од 3 

 

5) Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента: 

 

- за сваку годину руковођења одељењском заједницом ....................1 бод 

-      за сваку годину руковођења Ученичким парламентом ...................2 бод 

-      за сваку годину чланства у Ученичком парламенту.........................1 бод 

 

По овом основу кандидат може добити највише 6 бодова. 

 

Члан 11. 

 

Поступак избора Ученика генерације спроводи Комисија коју именује Наставничко веће, а коју чине:  

- директор школе;  

- стручна служба – педагог, психолог; 

- по један наставник опште образовних предмета и  

- један наставник стручних предмета.  

 



У комисији не могу бити наставници који су били, или су тренутно одељењске старешине, предметни наставник у завршном 

разреду предложеним кандидатима, као ни родитељ – предметни наставник, неког од предложених кандидата. 

 

Задатак Комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од стране Одељењског већа, према критеријумима из овог 

Правилника, а на основу расположиве документације коју доставља одељењски старешина. 

 

Члан 12. 

 

Комисија доставља листу предложених кандидата Наставничком већу. Наставничко веће проглашава за Ученика генерације 

оног кандидата који у укупном збиру има највећи број бодова. Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, 

Наставничко веће тајним гласањем доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за Ученика генерације. Ранг 

листа се истиче на огласној табли у школи. 

 

Члан 13. 

 

Поступак избора Ученика генерације (предлагање кандидата, формирање комисије, прикупљање документације) отпочиње 

после кандидовања на седници одељењског већа. 

 

Члан 14. 

 

Звање „Ученик генерације“ додељује директор школе пред свим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и 

родитељима приликом пригодне свечаности на крају школске године. 

 

Члан 15 

Поступак бодовања за спортисту генерације 

Бодују се  сви постигнути резултати од првог до завршног разреда из свих спортских такмичења који су предвиђени 

Календаром такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. 

Ниво такмичења I место II место 

 

III место 

Општинско 15 10 5 

Окружно 25 20 15 

Међуокружно 35 30 25 

Републичко 45 40 35 

Међународно 60 55 50 

Крос РТС-Републичка 

смотра 

15 10 5 

На Међународном такмичењу освојено место од четвртог до десетог места, ученик добија 25 бодова. 

Члан 16 

Рачунају се освојени бодови за сваку годину понаособ, са најбољим резултатом. 

Члан 17 

У  бодовну листу улазе сва појединачна и екипна такмичења. 

Члан 18.  



Ванредни ученици немају право на кандидатуру за Спортисту генерације. 

Члан 19 

Комисија доставља листу предложених кандидата Наставничком већу. Наставничко веће проглашава за Спортисту 

генерације оног кандидата који у укупном збиру има највећи број бодова. Ако два или више кандидата имају једнак број 

бодова, Наставничко веће тајним гласањем доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за Спортисту  

генерације. Ранг листа се истиче на огласној табли у школи. 

 

III Награде 

Члан 16 

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним 

активностима, као и признање за освојено место на такмичењима које је Школа организовала или у њима учествовала.  

Члан 17 

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељенској заједници. 

Награде се додељују на крају наставне године. 

Члан 18 

Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељенског старешине, по прибављеном мишљењу одељенског већа 

или стручног актива, односно на предлог органа или организације у којој се остварује програм практичне наставе, односно 

праксе. 

Члан 19 

Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу критеријума које пропишу својим актима. 

Награде из става 1. овог члана могу се додељивати ученицима само преко Школе, уз активно учешће и мишљење стручних 

органа Школе о додељивању ове награде. 

Члан 20 

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у изузетним случајевима и у новчаним износима. 

Ученици се могу наградити и на следећи начин: 

1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл. 

2) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и сл. 

3) куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл. 

 

Члан 21 



Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 

 

IV Прелазне и завршне одредбе 

                                                                                      Члан 22 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

Члан 23 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и награђивању, број 1554/7 од 

27.12.2013. године. 

Правилник заведен под деловодним бројем 830 од 06.06.2022. године. 

        

                                                                                  Председник школског одбора 

                 _______________________  

Стамена Спасић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

  

 


