
 

 

 
  



 

 

Република Србија 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

Београдска 10, Бор 

Број: 961-6 

Датум: 29.06.2022 
 
На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 27/2018 – други закон ,10/2019, 27/2018 – други закон, 6/2020и 129/2021) и члана 41. и 

179. Статута Економско-трговинске школе Бор, Школски одбор је на својој редовној седници, 

одржаној дана 29.06.2022. године донео 

 

 

Правилник 

 о похваљивању, додељивању диплома и избору ученика генерације и награђивању 

Економско-трговинске школе у Бору 

 

Опште одредбе 

Члан 1. 

 

 Овим правилником се утврђују врсте похвала, критеријуми, начини и услови за 

похваљивање и награђивање ученика, доделу Вукове дипломе, диплома за изузетан успех и 

избор ученика генерације у Економско-трговинској школи у Бору.  

 

Члан 2.  

 

 Похваљује се и награђује ученик који се истиче у учењу и другим аспектима школског 

рада. Као посебан облик признања ученику се додељује диплома за изузетан општи успех 

ученика у учењу и владању, изузетан успех у савлађивању садржаја из појединог наставног 

предмета, односно наставне области. 

 

Члан 3. 

 

 Похваљивање и награђивање ученика се врши ради подстицања ученика да остварују 

што боље резултате у образовно-васпитном раду, успешно представљају школу на 

такмичењима, смотрама, наградним конкурсима, друштвеним, културним, спортским, 

хуманитарним и другим јавним активностима школе које су од значаја за њену афирмацију. 

 

Члан 4. 

 

 Одлуку о додели похвалница, диплома и награда доноси Наставничко веће на предлог 

одељењских већа. 

 

 

 



 

 

Похваљивање ученика 

Члан 5. 

 

 Похвале могу бити усмене и писмене. 

 Писмене похвале могу бити: 

1. писмена похвала одељењског већа и 

2. писмена похвала (похвалница) наставничког већа.  

Ученик којем је изречена васпитно-дисциплинска мера  не може бити писмено похваљен 

без обзира на изузетне резултате у наставним и/или ваннаставним активностима. 

 

Члан 6. 

 

Ученик се усмено похваљује од стране одељењског старешине/предметног 

наставника/педагога школе за остварене резултате и напредовање у раду, учењу и понашању у 

току наставног периода на крају првог, другог, трећег или четвртог класификационог периода. 

Ученик се усмено похваљује јавно на седници одељењског већа, а похвала се усмено саопштава 

ученику јавно пред одељењем и јавно на родитељском састанку.  

Ученик се усмено похваљује од стране одељењског већа за изузетне остварене резултате 

у раду, учењу и понашању као и за учешће у друштвеним, културним, спортским, хуманитарним 

и другим јавним активностима школе које су од значаја за афирмацију школе уколико нису 

испуњени услови за добијање писмене похвале. 

Усмена похвала се евидентира у записнику са седнице одељењског већа као и у 

записнику са родитељског састанка. 

Члан 7. 

 

Ученик може бити писмено похваљен од стране одељењског већа уколико има: 

1. најмање врло добар општи успех у школској години у којој се похваљује, 

2. примерно владање у школској години у којој се похваљује и у свим претходним 

разредима и  

3. учешће на школским такмичењима и смотрама, наградним конкурсима и/или 

учешће у друштвеним, културним, спортским, хуманитарним и другим јавним активностима 

школе које су од значаја за афирмацију школе. 

 

Члан 8. 

 

Одељењско веће похваљује ученика на крају првог полугодишта и/или на крају наставне 

године. Писмена похвала се евидентира у записнику са седнице одељењског већа и уноси у 

књигу евиденције образовно-васпитног рада (електронски дневник) у одељку похвале, јавно 

саопштава пред одељењем и на родитељском састанку и евидентира у записнику са родитељског 

састанка. 

 

 



 

 

Члан 9. 

 

Ученик може бити писмено похваљен од стране наставничког већа уколико на крају 

наставне године: 

1. постигне одличан општи успех у школској години у којој се похваљује и 

примерно владање у школској години у којој се похваљује и у свим претходним 

разредима, 

2. постигне најмање врло добар општи успех у школској години у којој се похваљује, 

примерно владање у школској години у којој се похваљује и у свим претходним 

разредима и освојено место на школским такмичењима и смотрама, наградним 

конкурсима  и то за: 

○ освојено прво, друго или треће место на општинском и окружном 

такмичењу, 

○ освојено прво, друго, треће, четврто или пето место на републичком 

такмичењу, 

○ освојено једно од првих десет места на међународном такмичењу. 

 

Члан 10. 

 

Ученик може бити писмено похваљен од стране наставничког већа уколико на крају 

школовања: 

1. постигне најмање врло добар општи успех у завршном разреду, 

2. примерно владање у свим разредима,  

3. има евидентиране најмање две писмене похвале одељењског већа у две различите 

школске године због учешћа на школским такмичењима и смотрама, наградним 

конкурсима и/или учешће у друштвеним, културним, спортским, хуманитарним и 

другим јавним активностима школе које су од значаја за афирмацију школе. 

 

Члан 11. 

 

 Ученик може бити писмено похваљен од стране наставничког већа уколико је на крају 

школовања изабран за ученика генерације. 

 

Члан 12. 

 

 Наставничко веће похваљује ученика на крају на крају наставне године/школовања. 

Писмена похвала се евидентира у записнику са седнице наставничког већа. Одељењски 

старешина уноси похвалу у књигу евиденције образовно-васпитног рада (електронски дневник) 

у одељку похвале и јавно саопштава пред одељењем и на родитељском састанку.  

 

 

 



 

 

Диплома за изузетан успех ученика 

 

Члан 13. 

 

 Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику за изузетан успех 

из општеобразовног предмета или из наставне области, односно стручних предмета и практичне 

наставе. 

 Диплома из става 1. овог члана се додељује ученику на крају школовања у средњој 

школи ако одговарајуће образовање и васпитање стекну према прописаном наставном плану и 

програму и у законом прописаном року. 

Диплому за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, додељује 

ученику школа. 

Члан 14. 

 

 Диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, која обухвата 

стручне предмете и практичну наставу ако је изучавана најмање две школске године, додељује 

се ученику који: 

1) постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне области, односно 

стручних предмета и практичне наставе на крају сваке школске године; 

2) освоји прво место на такмичењу из одређеног предмета или наставне области, или ако: 

1) испољи посебну способност и склоност за одређени наставни предмет или наставну 

област, стручне предмете и практичну наставу и постигне потпуније и шире познавање његовог 

садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом, ако се за њих не организује 

републичко такмичење; 

2) постигне најмање врлодобар општи успех у свим разредима; 

3) постигне примеран успех из владања у свим разредима. 

Члан 15. 

 

 Диплома за изузетан успех из појединих општеобразовних предмета додељује се за 

следеће предмете: 

1) српски језик; 

2) страни језик и књижевност; 

3) историја; 

4) географија; 

5) биологија; 

6) математика; 

7) физика; 



 

 

8) хемија; 

9) музичка уметност; 

10) ликовна уметност; 

11) физичко васпитање. 

 

 Диплома за изузетан успех из појединих предмета или наставних области, додељује се за 

стручне предмете и практичну наставу у подручјима рада економија, право и администрација и 

трговина, угоститељство и туризам. 

Члан 16. 

 

Поступак за доделу дипломе за изузетан успех из појединог предмета или наставне 

области, покреће одељенско веће школе. 

Предлог одељенског већа за доделу диплома разматра наставничко веће школе, утврђује 

да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе и доноси 

одлуку који ученици добијају диплому за општеобразовне предмете или за наставне области. 

Дипломе за изузетан успех из појединих предмета или наставне области, додељују се 

ученику јавно. 

Диплома “Вук Караџић” 

Члан 17. 

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и 

владању. 

Диплома “Вук Караџић” додељује се ученику на крају школовања у средњој школи ако 

одговарајуће образовање и васпитање стекне према прописаном наставном плану и програму и у 

законом прописаном року. 

Диплому „Вук Караџић” додељује ученику школа. 

Члан 18. 

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику средње школе, ако почев од првог разреда 

до краја школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета прописаних 

наставним планом и програмом, из матурског, односно завршног испита и из владања. 

Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић” покреће одељенско веће школе. 

Предлог одељенског већа за доделу дипломе „Вук Караџић” разматра наставничко веће 

школе, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене 

дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому „Вук Караџић”. 

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику јавно. 



 

 

 

Ученик генерације 

Члан 19. 

 

Ученик генерације се бира на крају наставне године из генерације ученика завршних 

разреда. 

 

Услови да би се ученик бирао за ученика генерације су: 

1) постигнут одличан општи успех од првог до завршног разреда, 

2) примерно владање у свим разредима, 

3) одличан успех на завршном, односно матурском испиту,   

4) да се у току школовања истицао у наставним и ваннаставним активностима.  

 

Члан 20. 

 

 Кандидата за ученика генерације предлажу одељењске старешине и одељењске заједнице 

ученика завршних разреда одељењском већу. 

 Одељењско веће покреће поступак за избор ученика генерације. 

 Поступак за избор ученика генерације води комисија за избор ученика генерације коју 

именује наставничко веће школе. Комисију чине 3 члана наставничког већа из редова 

наставника школе. Одељењски старешина завршног разреда не може бити члан комисије. 

 

Члан 21. 

 

 Предложени кандидати са одељењским старешином попуњавају Образац пријаве за 

ученика генерације који је саставни део овог правилника и достављају га комисији. Подаци 

унети у образац морају бити образложени и документовани (документа из педагошке 

документације и евиденције школе, документа ученика - потврде, дипломе и званични 

извештаји организатора такмичења, записници…). 

 Комисија приступа бодовању према критеријумима дефинисаним у члану 23. овог 

правилника и саставља ранг листу предложених кандидата. 

 Наставничко веће разматра ранг листу кандидата, на основу предлога комисије и доноси 

коначну одлуку о избору ученика генерације на основу највећег броја бодова.  

 

Члан 22. 

 

У случају да два или више ученика имају исти број бодова, предност има ученик: 

1) постигнут одличан општи успех из свих наставних предмета од првог до завршног 

разреда (успех 5,00 у свим разредима); 

2) ученик који је у току школовања освојио виши ранг на такмичењу (међународно, 

републичко, окружно, општинско); 

3) одличан успех из свих делова на завршном, односно матурском испиту (просечна 



 

 

оцена 5,00). 

Уколико и даље није могуће утврдити ученика генерације, одлуку доноси наставничко 

веће гласањем. 

Члан 23. 

 

 Критеријуми за избор ученика генерације су следећи: 

 

 

Критеријуми    

1. Општи успех 

 носилац “Вукове дипломе” за просек 

5,00 

10 бодова 

 одличан успех у свим разредима 

(просек успеха за све разреде 

сабрати и поделити са бројем 

разреда)  

за просек 

4,80-4,99 

9 бодова 

 одличан успех у свим разредима 

(просек успеха за све разреде 

сабрати и поделити са бројем 

разреда)  

за просек 

4,50-4,79 

 

8 бодова 

2. Такмичења из наставних предмета организованих од стране МПНТР* (бодовати 

такмичење из сваког наставног предмета посебно; за учествовање на такмичењима из 

истог наставног предмета више пута вреднује се најбоље постигнути пласман) 

 

 

 

Општинско 

освојено место без пласмана са пласманом 

1. место 3 бода 4 бода 

2. место 2 бода 3 бода 

3. место  1 бода 2 бода 

учешће на општинском без 

освојеног места 

0,50 бодова 

 

 

Окружно 

освојено место без пласмана са пласманом 

1. место 4 бода 7 бодова 



 

 

2. место 3 бода 6 бодова 

3. место  2 бода 5 бодова 

учешће на окружном без 

освојеног места 

1 бод 

 

 

 

 

Републичко 

1. место 15 бодова 

2. место 13 бодова 

3. место  11 бодова 

4. или 5. место 9 бодова 

6. или 7. место 8 бодова 

8. или 9. место 7 бодова 

10, 11. или 12. место 6 бодова 

учешће на републичком без 

освојеног места 

3 бода 

Међународно 1. место 20 бодова 

2. место 18 бодова 

3. место  16 бодова 

4. или 5. место 14 бодова 

6. или 7. место 13 бодова 

8. или 9. место 12 бодова 

10, 11. или 12. место 11 бодова 

учешће на међународном без 

освојеног места 

5 бодова 



 

 

*Уколико је такмичење из наставног предмета екипног карактера, члан екипе добија 30% од 

бодова предвиђених за појединачно такмичење. 

3. Такмичења из предмета Физичко васпитање у организацији МПНТР 

Уколико је такмичење појединачног карактера за освојено место доделити 50% наведених 

бодова у тачки 2.  

Уколико је такмичење екипног карактера за освојено место доделити 30% бодова наведених у 

тачки 2. 

4. Конкурси, изложбе, смотре у организацији МПНТР* 

Уколико је такмичење појединачног карактера за освојено место доделити 50% наведених 

бодова у тачки 2.  

Уколико је такмичење екипног карактера за освојено место доделити 30% бодова наведених у 

тачки 2. 

5. Конкурси, изложбе, смотре које нису  у организацији МПНТР* 

Уколико је такмичење појединачног карактера за освојено место доделити 30% наведених 

бодова у тачки 2.  

Уколико је такмичење екипног карактера за освојено место доделити 20% бодова наведених у 

тачки 2. 

6. Остало 

 1 до 2 

учешћа 

3 до 4 учешћа 

 

 

 

 

 

 

учешће у припреми школског 

листа 

1 бод 2 бода 

учешће у школским приредбама 1 бод 2 бода 

учешће у осталим културним 

активностима школе 

1 бод 2 бода 

учешће у промоцији школе 1 бод 2 бода 

учешће у хуманитарним и 

волонтерским акцијама  

1 бод 2 бода 

 учешће у јавним 

манифестацијама као 

представник школе 

1 бод 2 бода 



 

 

 похвале и награде од других 

организација у којима је ученик 

представљао школу 

1 бод 2 бода 

Због употребе % бодове заокружити на две децимале. 

 

Члан 24. 

 Приговор на одлуку наставничког већа о избору ученика генерације кандидат подноси 

Школском одбору у року од 24 часа од тренутка доношења одлуке. 

 Школски одбор доноси коначну одлуку која се не може побити ни једним правним 

средством у року од 3 дана. 

 

Награђивање ученика 

 

Члан 25. 

 

 Награде се могу доделити: 

1. Ученику који постигне најмање врло добар општи успех у школској години у којој се 

награђује, примерно владање у школској години у којој се награђује и у свим претходним 

разредима и освојено место на школским такмичењима и смотрама, наградним 

конкурсима  и то за: 

○ освојено прво, друго или треће место на општинском и окружном такмичењу, 

○ освојено прво, друго, треће, четврто или пето место на републичком такмичењу, 

○ освојено једно од првих десет места на међународном такмичењу, 

2. Ученику који на крају наставне године постигне одличан општи успех из свих наставних 

предмета и примерно владање, 

3. Ученику носиоцу дипломе за изузетан успех из појединих предмета или наставне области 

4. Ученику носиоцу дипломе “Вук Караџић”, 

5. Ученику генерације. 

 Ученик којем је изречена васпитно-дисциплинска мера не може бити награђен без обзира 

на изузетне резултате у наставним и/или ваннаставним активностима. 

 

Члан 26. 

 

Награде се могу доделити и групи ученика или одељењској заједници за постигнуте 

резултате на такмичењима, у учењу, на практичној настави, владању, учешћу у школским 

активностима и сл.  

Награде се додељују  у току или на крају наставне године. 

Члан 27. 

 

Награде могу бити: књиге и/или други пригодни поклони, новчана награда, бесплатна 

ексурзија, бесплатан излет, посета позоришним и биоскопским представама, концертима, 



 

 

спортским манифестацијама и слично, у складу са могућностима школе. 

Награде у виду књига и других пригодних поклона додељује наставничко веће на 

предлог одељењског већа. 

Одлуку о награђивању ученика у виду новчане награде, бесплатне екскурзије, излета и 

сл. доноси школски одбор на предлог наставничког већа и савета родитеља. 

 

Члан 28. 

 

Награде ученику могу додељивати и спонзори, донатори, друге установе, организације, 

заједнице, стручна удружења као и друга правна и физичка лица. 

Члан 29. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и 

награђивању и избору ученика генерације Економско-трговинске школе Бор број 1241 од 

31.12.2013. године. 

 

        Председник Школског одбора 

        _________________________ 

                   Наталија Јовић 

  

  

 

 


