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 На основу члана 57. став 1. тачка1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ број 72/2009) и чланом 95. Закона о средњој школи („Службени гласник 

РС“ број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 62/2003 64/2003, 101/2005 и 72/2009) 

Школски одбор Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ (у даљем тексту: Школа) 

на седници одржаној 10.05. 2010. године донео је  

 

ПРАВИЛНИК   

 

О  ПОХВАЉИВАЊУ  И  НАГРАЂИВАЊУ  УЧЕНИКА  И  ЗАПОСЛЕНИХ 

 
I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Правилником о похваљивању и награђивању ученика и запослених (у даљем тексту: 

Правилник) се утврђују услови, начин и надлежности за додељивање похвала и награда 

ученицима и запосленима Школе и остала питања везана за додељивање награда и похвала. 

 

Члан 2. 

 

 Циљ додељивања похвала и награда ученицима је васпитно деловање на ученике, 

истицање позитивног примера, подстицање ученика на што боље учење, владање и постизање 

што бољих резултата  у наставним и ваннаставним активностима ученика. 

Циљ додељивања похвала и награда запосленима је подстицајно деловање на запослене да 

дају свој максимум у остваривању радних обавеза. 

 

Члан 3. 

 

 Похвале и награде се додељују запосленим појединцима и тимовима, ученицима 

појединцима, секцијама и групама. 

 

II  ПРЕДЛАГАЊЕ  УЧЕНИКА  И  ЗАПОСЛЕНИХ  ЗА  ПОХВАЛЕ  И  НАГРАДЕ  

 

Члан 4. 

 

Иницијативу за похваљивање и награђивање ученика може покренути: 

1. Одељењски старешина; 

2. Стручно веће предмета; 

3. Наставник; 

4. Стручни сарадник (психолог или библиотекар); 

5. Одељењско веће; 

6. Ученички парламент; 

7. Наставничко веће; 

8. Директор; 

9. Савет родитеља и 

10. Школски одбор. 

Иницијатива из става 1 овог члана се покреће након сваког класификационог периода и на 

крају наставне године. 

Награде се додељују на свечаности поводом Дана школе, за ученке I, II и III разреда, а за 

ученике IV разреда приликом доделе диплома. 
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Члан 5. 

 

Иницијативу за похваљивање и награђивање запослених може покренути: 

1. Стручно веће предмета; 

2. Одељењско веће; 

3. Наставничко веће; 

4. Директор; 

5. Савет родитеља и 

6. Школски одбор. 

Иницијатива из става 1. овог члана се покреће након завршетка наставне године. 

Награде се додељују на свечаности поводом Дана школе. 

 

 

III  ПОХВАЛЕ  И  НАГРАДЕ  УЧЕНИКА 

 

Члан 6. 

 

Похвале могу бити усмене (у виду обавештења објављеног на све три огласне табле 

Школе и прочитане из Књиге обавештења) и писмене (у виду диплома и у ђачкој књижици). 

 

Члан 7. 

 

 Похвале се додељују за постигнуте резултате у учењу, примерном владању, оствареним 

резултатима на такмичењима и успешном организовању хуманитарних и других акција на нивоу 

Општине. 

 

Члан 8. 

 

 Писмено се похваљују ученици који су остварили одличан успех на крају I, II, III, и/или IV 

разреда додељивањем диплома које додељује и осмишљава Школа. 

 Писмену похвалу „Вукову диплому“ (Образац број 1.) додељује Школа ученику који је 

остварио општи успех одличан (5,00) у све четири године школовања. 

Диплому за изузетан успех из појединог предмета (Образац број 3.), која обухвата стручне 

предмете ако је изучавана најмање две школске године, Школа додељује ученику који:  

1. постигне одличан успех из стручних предмета на крају сваке школске године и  

2. освоји прво место на републичком такмичењу из одређеног предмета, 

или ако:  

1. испољи посебну способност и склоност за стручне предмете 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 и  

3. постигне примеран успех из владања у свим разредима.  

Диплому за изузетан успех (освојено прво место на републичком такмичењу) из 

појединих општеобразовних предмета (Образац број 2.) Школа додељује ученику за следеће 

предмете:  

1. српски језик;  

2. страни језик;  

3. историја;  

4. географија;  

5. математика;  
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6. хемија;  

7. физичко васпитање.  

Диплома за изузетан успех из појединих опште образовних и стручних предмета  

додељује се у подручју рада економија, право и администрација на обрасцима број 2, односно 

3. 

Диплома за изузетан успех из појединих предмета које осмишљава Школа додељује се 

ученицима гимназије општег типа под истим условима као за подручје рада економија, право 

и администрација али за  следеће предмете: 

1. српски језик; 

2. латински језик; 

3. страни језик; 

4. историја; 

5. географија; 

6. математка; 

7. рачунарство и информатика; 

8. физика; 

9. хемија; 

10. биологија; 

11. ликовна култура; 

12. музичка култура и  

13. физичко васпитање. 

 

Члан 9. 

 

Усмено се похваљују ученици који су освојили једно од прва три места на Општинским 

такмичењима. 

Усмено се похваљују и сви ученици којима је додељена писмена похвала и/или награда. 

 

Члан 10. 

 

Школа награђује ученика за: 

1. остварен изузетан успех на такмичењу и то: 

1) за освојено једно од прва три места на окружном такмичењу или 

2) за освојено једно од првих десет места на републичком такмичењу. 

2. све ученике којима је додељена „Вукова диплома“ и 

3. ученика генерације. 

 

Члан 11.  

 

 Награде за ученике, које додељује Школа, могу бити: књиге, прибор за писање...  

 Награде за ученике, које додељује општина су новчане. 

 Награде за ученике из тачке 1. претходног члана предлаже наставник – ментор. 

 Награде за ученике из тачке 2. претходног члана предлажу одељењска већа завршних 

одељења. 

 Награду за ученика из тачке 3. претходног члана предлаже Наставничко веће. 

 

Члан 12. 

 

 На почетку школске године формира се Комисија за похваљивање и награђивање ученика 

која је састављена од три члана (у даљем тексту: Комисија). 
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 У складу са могућностима Школе, Комисија утврђује награде за сваког појединог ученика 

или групу ученика. 

 

Члан 13. 

 

 Општина Оџаци новчано награђује ученике који су на општинским, окружним или 

републичким такмичењима из: 

1. српског језика и језичке културе; 

2. латинског језика; 

3. страног језика; 

4. историје; 

5. географије; 

6. математике; 

7. рачунарства и информатике; 

8. физике; 

9. хемије; 

10. биологије; 

11. основа економије; 

12. пословне економије; 

13. пословне информатике и 

14. рачуноводства 

освојили једно од прва три места. 

  

IV  ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 14. 

 

Похвале могу бити усмене (у виду обавештења објављеног на све три огласне табле 

Школе и прочитане из Књиге обавештења) и писмене (у виду захвалница). 

 

Члан 15. 

 

 Наставници се похваљују и награђују за: 

1. остварене изузетне резултате; 

2. остварене врло успешне резултате; 

3. остварене успешне резултате и 

4. оцену 3,5 и више добијену у кључној области НАСТАВА И УЧЕЊЕ. 

 

Члан 16. 

 

 Изузетне  резултате остварује наставник који: 

1. остварује изузетан непосредни контакт са ученицима, другим запосленима и 

родитељима, односно старатељима ученика: 

2. пружа помоћ другим запосленима; 

3. активно ради у различитим тимовима Школе; 

4. има повећан обим посла и извршава их пре постављених рокова; 

5. је креативан у раду и користи сва савремена наставна средства и 

6. припрема ученике за такмичење и са њима постиже изузетне резултате (једно од првих 

десет места на републичким такмичењима). 

 

Члан 17. 
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 Врло успешне  резултате остварује наставник који: 

1. поштује ученике, друге запослене и родитеље, односно старатеље ученика: 

2. пружа помоћ другим запосленима; 

3. активно ради у различитим тимовима Школе; 

4. има повећан обим посла и извршава их у постављеним роковима; 

5. је креативан у раду и користи сва савремена наставна средства и 

6. припрема ученике за такмичење и са њима постиже врло успешне резултате (једно од 

прва три места на окружним такмичењима или пласман за републичке смотре). 

 

Члан 18. 

 

Успешне  резултате остварује наставник који: 

1. поштује ученике, друге запослене и родитеље, односно старатеље ученика: 

2. ради на културној и јавној делатности Школе; 

3. користи сва савремена наставна средства и 

4. припрема ученике за такмичење и са њима учествује на такмичењима. 

 

Члан 19. 

 

 Оцењивање наставника из члана 15. тачка 4. врше директoр и психолог школе уз 

присуство наставника након обављене посете часу. 

 

Члан 20.  

 

 Поред материјалних награда наставник из члана 15. Правилника има право на слободне 

дане у току ненаставне године у термину по избору наставника и то: 

1. наставник из тачке 1. члана 15. Правилника 5 радних дана; 

2. наставник из тачке 2.  и 4. члана 15. Правилника 4 радна дана и 

3. наставник из тачке 3. члана 15. Правилника 3 радна дана. 

 

Члан 21. 

 

 Награде за наставнике могу бити стручна литертура, књиге, и сл. 

 Наставник може добити и новчану награду. 

 Награду за наставника предлажу: 

1. Стручно веће предмета; 

2. Психолог или 

3. Савет родитеља. 

Члан 22. 

 

 Новчане награде добијају наставници из члана 16. и 17. Правилника. 

 За освојено 1. место на републичком такмичењу наставник добија 50% од просечне нето 

зараде Школе. 

За освојено 2. место на републичком такмичењу наставник добија 45% од просечне нето 

зараде Школе. 

За освојено 3. место на републичком такмичењу наставник добија 40% од просечне нето 

зараде Школе. 

За освојено 4. место до 10. места на републичком такмичењу, 1. место на окружном 

такмичењу и пласман на републичку смотру наставник добија 30% од просечне нето зараде 

Школе. 
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За освојено 2. место на окружном такмичењу наставник добија 20% од просечне нето 

зараде Школе. 

За освојено 3. место на окружном такмичењу наставник добија 10% од просечне нето 

зараде Школе. 

 

Члан 23. 

 

 Административно-финансијски радник може бити награђен за позитиван ревизијски 

извештај о ажурном и тачном обављању послова: усаглашавање општих аката са законским 

прописима, редовни обрачуни, финансијско пословање... 

 

Члан 24. 

 

 Радник на помоћно-техничким пословима може бити награђен за допринос веће уштеде 

енергије и материјала, за спречавање и отклањање већих хаварија и штета на имобини, за 

истакнут допринос на уређењу целокупног простора Школе. 

 

Члан 25. 

 

 На седници Наставничког већа на којој су предложени наставници за награде утврђује се 

Комисија за похваљивање и награђивање запослених коју чине три представника Наставничког 

већа који нису предложени за награде. 

 Комисија из става 1. овог члана утврђује награде. 

 

V  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ПДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

 

 Новчана средства из члана 22. Правилника се обезбеђују из сопствених средстава Школе 

или од донација добијених за награђивање наставника. 

 Уколико Школа није у могућности да оствари довољну количину средстава наставницима 

се средства расподељују умањено, у складу са чланом 22. Правилника. 

 У случају да Шкoла није у могућности да обезбеди новчана средства новчане награде се 

неће исплаћивати. 

 

Члан 27. 

 

 Материјалне награде из члана 11. став 1. и члана 21. став 1. се обезбеђују из средстава 

Школе добијених од буџета општине Оџаци са конта 426600 (материјал за образовање). 
 

Члан 28.  
 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

                                                                                             Председник Школског одбора 

                                                                                             _________________________ 

                                                                                                 Биљана Златковић, проф. 
 

Правилник је заведен под деловодним бројем 119/1 од 12.05.2010. Године. 

  Секретар Школе: 

_________________ 

Љубомир Белић 

 


