
На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 6/2020 и 129/2021 даље 
Закон), и члана 71.  Статута Економско-трговинске школе Сента,  Школски одбор Економско-
трговинске школе Сента је на седници одржаној дана 3.6.2022. године донео  
 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 
СЕНТА 

 
 Опште одредбе  

 
Члан 1  

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у Економско-трговинској 
школи Сента –(даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као 
и услови и начин њиховог додељивања.  
 

Члан 2 
Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за 
изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета и 
изузетна постигнућа у било којој области рада школе.  
 

 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) Диплома по одлуци Наставничког већа за изузетан успех постигнут из предмета на 
републичком такмичењу 
5) "Ученика генерације";  
6) "Спортисту генерације".  
7) "Друг генерације". 
Похвале из става 1. тач. 5) , 6) и 7) 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, 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 5,00 од првог до завршног разреда у 
случају да нема таквог успеха ученика онда ученик са одличаним општим успехом и примерно 
владање;  
2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;  
3) 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;  
4) 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,јавним гласањем на основу извештаја 
комисије за бодовање ученика генерације на седници наставничког већа после саопштавања 
резултата матурских испита.  
 

Члан 9  
Бодовање врши трочлана комисија на основу приложених података.  

Комисија је састављена од наставника које, на предлог Наставничког већа, именује директор 

школе.  

Кандидати за избор  "Ученик генерације"  достављају одељенском старешини медаље, 

дипломе и похвалнице са такмичења. Прикупљене Податке о ученику/ученицима, успеху ученика,  

називу такмичења, нивоу такмичења, освојеном месту, учествовању ученика на секцијама 

приредбама, презентацијама школе и другим активностима као и мишљење одељенског већа о 

испуњености услова из члана 7  тачке 3 и 4 овог правилника, одељенски старешина доставља 

комисији  на основу којих комисија врши бодовање. 

Комисија саставља извештај са табеларним приказом начина бодовања и бодовима свих 

кандидата. 

Ако је такмичење било тимско, израчунати број бодова се дели на број такмичара у тиму, 
изузев у случају првог, другог или трећег места на републичком такмичењу. 

 
Члан 10  

Бодовање се врши на следећи начин: 
УСПЕХ У УЧЕЊУ 



- тако што се укупан збир просечних оцена из сведочанства (заокружених на две децимале), 
подели коефицијентом 4, а добијени број помножи са 20. 
УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 
Такмичења и смотре којa се организују на основу Стручног упутства о организовању такмичења и 
смотри ученика основних и средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у даљем тексту: Министарство), и налазе се у Календару такмичења и смотри школа 
Општинско такмичење: 

 прво место 4 бода 
 друго место 3 бода 
 треће место 2 бода 

Регионално/окружно такмичење: 
 прво место 8 бодова 
 друго место 6 бода 
 треће место 4 бода 

Покрајинско такмичење: 
 прво место 10 бодова 
 друго место 8 бодова 
 треће место 6 бодова 

Републичко такмичење: 
 прво место 14 бодова 
 друго место 12 бодова 
 треће место 10 бодова 

похвала 4 бода 
Међународно такмичење: 

 прво место 20 бодова 
 друго место 18 бодова 
 треће место 16 бодова 
 похвала 6 бодова 

Такмичења и смотре која нису у организацији Министарства Genius, Tudok, Фимек, 
Tantárgyháló,  Берзанске игре- Tőzsdejáték,   Заштита потрошача и друге. 

Општинско такмичење: 
 прво место 3 бода 
 друго место 2 бода 
 треће место 1 бод 

Регионално/окружно такмичење: 
 прво место 6 бодова 
 друго место 4 бода 
 треће место 2 бода 

Покрајинско такмичење: 
 прво место 8 бодова 
 друго место 6 бодова 
 треће место 4 бода 

Републичко такмичење: 
 прво место 10 бодова 
 друго место 8 бодова 
 треће место 6 бода 

похвала 2 бода 
Међународно такмичење: 



 прво место 15 бодова 
 друго место 12 бодова 
 треће место 10 бода 
 похвала 4 бода 

Такмичења у организацији Републике Мађарске на мађарском језику на која учествују 
ученици који се школују на мађарском наставном језику у Економско-трговинској школи 
Сента не сматрају се међународним такмичењима. 

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У СЕКЦИЈАМА, ПРОСЛАВАМА, ПРИРЕДБАМА, ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ШКОЛЕ И 
ДРУГИМ СЛИЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

 2 бода по секцији, прослави, презентацији школе и сл. у којој ученик активно учествује и 
постиже запажене резултате 

ДИПЛОМЕ 
 Вукова диплома 12 бодова 
 Диплома по одлуци Наставничког већа за изузетан успех постигнут из предмета на 

републичком такмичењу: 5 бодова 
  

Члан 11 
Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који је у току 
школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и најмање општи врло добар 
успех из наставних предмета и примерно владање.  

 редовно похађао и примерно се понашао на свим часовима, а посебно на часовима 
физичког васпитања, 

 редовно учествовао на кросевима и другим школским спортским манифестацијама, 

 представљао Школу на општинским, окружним, међуопштинским, међуокружним 
такмичењима,републичким и другим такмичењима 

 показао примерно понашање према свим учесницима такмичења( фер плеј однос) 
Похвала "Спортиста генерације" додељује наставничко веће, на предлог  стручног већа за 
вештине на основу бодовања за спортска такмичења извршеног на основу принципа из члана 10 
став 2 овог правилника. 

Ако је такмичење било тимско, израчунати број бодова се дели на број такмичара у тиму, 
изузев у случају првог, другог или трећег места на републичком такмичењу. 
"Спортисти генерације" Школа додељује диплому и адекватну спортску опрему или књигу 
пригодну титули. 

Члан 12. 
Друга генерације бирају тајним гласањем ученици завршних разреда на основу предлога сваког 
завршног разреда. На седници  ученичког парламента се одређује један дан за спорвођење 
гласања.Гласање организује и прати трочлана комисија именована од стране директора школе. 
Друг генерације се награђује специјалном дипломом Друга генерације – Szivárvány diploma 
 

 Награде  
 

Члан 13  
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 14  
Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељенској заједници.  



Награде се додељују на крају наставне године.  
 

Члан 15  
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.  
Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда.  
 

Члан 16  
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 17  
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 18  
Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.  
 

Прелазне и завршне одредбе  
 

Члан 19  
Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.  
 

Члан 20 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.  
 

Члан 21  
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дипломама и наградама 
за изузетан успех ученика дел. број 78/2015 од 27.2.2015. године.  
   

 
ПРЕДСЕДНИК 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

   
__________________  

Валериа Сиђи 

   
 
Правилник је заведен под деловодним бројем 611-147/2022 од 3.6.2022. године, а објављен је на 
огласној табли Школе, дана 3.6.2022. године.  


