
 
На основу члана 128 Закона о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 41 / 18 и  члана 22 Статута ЈУ Економска 
школа, Школски одбор ЈУ Економска школа Бања Лука), донио је дана 
30.1.2020. године 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА            
ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊА ЛУКА 

 
 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) 
у Школи прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, 
као и услови и начин њиховог додељивања. 

Овим правилником се регулише поступак и начин похваљивања и 
награђивања ученика. 

Члан 2 
 

Похвале и награде додјељују се ученицима за успјех у учењу и владању, 
за успјех у раду и учењу у појединим наставним предметима, те за 
успјешно учешће у ваннаставним активностима и резултате на 
такмичењима. 

ПОХВАЛЕ 
Члан 3 

Ученик може добити похвалу: 

1. за одличан успјех и примјерно владање; 
2. за редовно долажење на наставу (ученици без изостанака); 
3. за постигнут изузетан успјех из појединих наставних области, као и 

за изузетан успјех у појединим ваннаставним активностима; 
4. за освојено прво, друго или треће мјесто на такмичењима; 
5. за „ Ученика генерације“ 
6. за Светосавску награду. 

Члан 4 
 

Ученик  генерације бира се према Правилнику о избору ученика генерације 
у средњој школи (Службени гласник РС БР.17/2019 год.). 



 
Члан 5 

 
У име Наставничког већа директор Школе може јавно похвалити или 
наградити појединог ученика, групу ученика или одељењску заједницу, тј. 
оне који су учествовали у друштвеним акцијама или јавним 
манифестацијама (у којима су постигли запажене резултате, а тиме 
допринијели афирмацији Школе као цјелини), оне који су учествовали у 
разним хуманитарним и осталим активностима, оне који су постигли 
резултате на такмичењима (општинском, регионалном, републичком или 
међународном), оне који су се истицали у учењу или који су узори другим 
ученицима својим учењем и владањем и који су редовно похађали 
наставу, показали се као добри и сарадљиви другови и слично. 

Члан 6 
 

Без обзира на изузетне резултате у наставним и ваннаставним 
активностима, ученици којима су изречене васпитно-дисциплинске мјере 
или имају оцјену из владања: врлодобро, добро, задовољава и лоше или 
који нису уредно похађали наставу не могу бити награђени и похваљени. 

Члан 7 
 

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се пред одјељењем,  
на сједницама Наставничког вијећа, на сједницама Савјета родитеља, 
истакнуте  на Огласним плочама, свечаностима које школа организује           
(Дан Светог Саве, Дан школе или матурско вече и др.), са циљем 
подстицања и мотивисања свих ученика Школе на постизање најбољих 
резултата у учењу, владању и учешћу у различитим организованим 
ваннаставним активностима. 

 

 

 
 

НАГРАДЕ 
 

Члан 8 
 



Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успјех 
постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, 
као и признање за освојено мјесто на такмичењима које је Школа 
организовала или у њима учествовала. 

Члан 9 
 

Награде додељује: 
1. одјељењски страјешина 
2. одјељењско вијеће 
3. наставничко вијеће 
4. директор школе 
5.  

Тим за награђивање и похваљивање ученика предлаже врсту награде.  
 

Члан 10 
 
Награде ученицима могу додјељивати и донатори, односно спонзори, на 
основу критеријума које пропишу својим актима. 

Награде из става 1 овог члана могу се додјељивати ученицима само преко 
Школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о 
додјељивању ове награде. 

Члан 11 
 

Награде се могу додјељивати у виду посебних диплома, увјерења, књига, 
а у изузетним случајевима, и у новчаним износима (награде које додјељују 
донатори или спонзори). 

Ученици се могу наградити и на сљедећи начин: 

1. уплаћивањем екскурзије; 
2. посјетом позоришним и биоскопским представама, концертима, 

спортским манифестацијама и сл.; 
3. куповином књига, спортске опреме, школских реквизита, прибора и 

сл. 
Члан 12 

 
Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 



 
Члан 13 

 
Елементи који се бодују при награђивању ученика су: 

1. успјех у учењу и владању; 
2. успјех на такмичењима из наставних предмета организованих од 

стране Министарства просвете и културе РС; 
3. успјех на спортским такмичењима организованим од стране 

Министарства просвете и културе РС; 
4. успјех кандидата на конкурсима, смотрама, изложбама и другим 

активностима које нису у организацији Министарства просвете 
културе РС а доприносе афирмацији и промоцији школе; 

5. активности и доприноси у раду школских секција и организација и 
учешћа и залагања   на школским манифестацијама; 

6. рад у оквиру одељењске заједнице; 
7. рад у Савјету ученика; 

Члан 14 
 
По прикупљеним подацима приступа се бодовању: 

Успех у учењу и владању 

1. За успјех 5,00 ученик добија 15 бодова; 
2. За успјех од 4,50 – 4,90  ученик добија 10 бодова; 
3. ученик мора да има примјерно владање. 

 

 

 

 

 
Успјех на такмичењима из наставних предмета организованих од 
стране Министарства просвете и културе РС  
 



Ранг листа 1. мјесто 2. мјесто 3. мјесто  

ШКОЛСКО 4 3 2  

Општинско 8 6 4  

Регионално 10 8 6  

Републичко 15 10 8  

Међународно 20 15 10  

 

Уколико је екипно такмичење из наставних предмета, члан екипе добија 
30% од бодова предвиђених за појединачно такмичење (заокружено на 
двије децимале). 

Успјех на спортским такмичењима организованих од стране 
Министарства просвете културе РС  
 

Ранг листа 1. мјесто 2. мјесто 3. мјесто  

ШКОЛСКО 3 2 1  

Општинско 4 3 2  

Регионално 8 6 4  

Републичко 10 8 6  

Међународно 15 10 8  

 

Уколико је екипно такмичење из спортских активности, члан екипе добија 
20% од бодова предвиђених за појединачно такмичење (заокружено на 
двије децимале). 

 
 
 
Успех на конкурсима, смотрама, изложбама и другим активностима 
које нису у организацији Министарства просвете и културе РС а 
доприносе афирмацији и промоцији школе: 



1. прво место – 5 бодова; 
2. друго место – 4 бода; 
3. треће место – 3 бода. 

 
Успех кандидата на конкурсима, смотрама, изложбама који нису у 
организацији Министарства просвете и културе РС 
 

1. прво место – 3 бода; 
2. друго место – 2 бода; 
3. треће место – 1 бод. 

 
Уколико је учешће екипно, члан екипе добија 20% од бодова предвиђених 
за појединачно такмичење (заокружено на две децимале). 

Активности и доприноси у раду школских секција, организација, 
учешћа и залагања на школским манифестацијама: 

1. На основу вођења евиденције и позитивне оцјене руководиоца 
секције, организације –максималан број бодова 5; минималано 1 
бод; 

2. за учешће и допринос на школским манифестацијама – максимално 
5 бодова; а минимално 1 бод, а на основу мишљења организатора 
манифестације. 

 
Рад у оквиру одељењске заједнице: 

1. на основу мишљења одјељењског старјешине или одјељењске 
заједнице–максималан број бодова 5; минималано  1 бод. 

. 
Рад у Савјету ученика: 

1. на основу мишљења координатора Савјета ученика, чланова 
Савјета ученика –максималан број бодова 5; минималано 1 бод. 

 
 
   
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15 



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

Председник Школског одбора 

_________________________________ 
 
 
Правилник је заведен под деловодним бројем __________, од 
______________ 2019. године, објављен је на огласној табли Школе дана 
________. године, а ступио је на снагу дана _____ године. 

  


