
 
На основу члана 119.ст.1.тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС", 88/17), чл.45. и 46.Закона о средњем образовању и 
васпитању ("Службени гласник РС", 55/13,101/17), чл.68. ст.1. тачка 1. Статута 
Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, Школски одбор је на седници одржаној 07.03.2018. 
године донео следећи, 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ПОХВАЉИВАЊУ  И  НАГРАЂИВАЊУ  УЧЕНИКА  

 
ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ 

 
 

 1.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 

 
 Правилником о похваљивању и награђивању ученика Прехрамбено-хемијске 
школе у Нишу (у даљем тексту:Школа) 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. 

Похвале и награде додељују се ради развијања позитивних особина ученика, 
мотивације и потстицања жеље за још бољим резултатима. 
 
 2.  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 републичким такмичењима или прво 

место на општинским/градским такмичењима; 
4) "Ученика генерације". 
Похвала из става 1. тач. 4) овог члана додељује се ученику завршног разреда. 

 
Члан 4. 

 
 Похвале могу бити писмене и усмене. 

Писмене похвале додељују се у форми „Похвалнице“ адекватног изгледа. 
Уз додељену писмену „Похвалницу“ ученику се може доделити и  нека од награда 

из чл.19. овог Правилника , у складу са материјалним могућностима Школе. 
 
 
 
 



 
Члан 5. 

 
Усмену похвалу одељењског старешине и Одељењског 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 
уписује се у ђачку књижицу. Усмену похвалу саопштава одељенски старешина пред 
одељењем и родитељима.  

 
Члан 6. 

 
Писмене похвале ученицима, на предлог одељенског старешине или Одељенског 

већа, додељује Наставничко веће Школе. 
Писмене похвале у виду „Похвалнице“ добијају ученици: 
- који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно 

владање,  
- који постигну изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за 

постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, 
- који освоје  прво, друго или треће место на републичким такмичењима или 

прво место на градским/општинским такмичењима. 
 

Похвала  „Ученик генерације“ 
 

Члан 7. 
 

Похвала „Ученик генерације“ додељује се најуспешнијем ученику генерације за 
четворогодишњи, односно трогодишњи успех у наставним и ваннаставним активностима, 
такмичењима и другим облицима рада у Школи. 

Предлог за избор ученика генерације формулише у писаној форми одељењски 
старешина у консултацији са својом одељењском заједницом. 

Писани предлог одељењског старешине мора да садржи, за сваку школску годину: 
бројчано изражен податак о општем успеху ученика, податке о постигнутом успеху на 
такмичењима са нивоима такмичења, податке о резулататима и садржајима ваннаставних 
активности и опис квалитета остварене комуникације ученика са друговима и 
наставницима. Сваки писани предлог мора бити документован валидним доказима. 

Предлог одељењског старешине оверен и заведен, подноси се директору школе 
најкасније до 15.маја текуће школске године.  
 

Члан 8. 
 

Ученик генерације одређује се на основу општег успеха и владања ученика, успеха 
ученика на такмичењима и  других показатеља, на основу којих се израчунава 
индивидуални рејтинг сваког ученика. 

Критеријуми за вредновање укупних резултата ученика у току једне школске 
године су: 

(1) Одличан општи успех ученика - највише 10 бодова 
(2) Успеси на такмичењима - највише 10 бодова 
(3) Резултати у ваннаставним активностима - највише 4 бода 
(4) Комуникација са друговима,  развијање другарског односа, правилан и коректан 

однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, у току 
школовања -  највише 1 бод. 

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. 
 
 
 



Члан 9. 
 

Одличан општи успех ученика бодује се на следећи начин:  
 

са просеком 5,00 10 бодова 

са просеком од 4,91 до 4,99 9 бодова 

са просеком од 4,81 до 4,9 8 бодова 

са просеком од 4,71 до 4,8 7 бодова 

са просеком од 4,61 до 4,7 6 бодова 

са просеком од 4,51 до 4,6 5 бодова 

 
Члан 10. 

Број бодова за резултате на такмичењима се израчунава на основу следеће 
табеле: 
  

Ниво такмичења Прво 
место 

Друго 
место 

Треће 
место 

Учешће 

Општинско/градско /школско 
такмичење  

4 3 2 1 

Окружно/Регионално 
такмичење  

6 5 4 2 

Републичко такмичење 8 7 6 3 

Међународно такмичење 10 9 8 4 

 
Уколико је ученик у току једне школске године, на више нивоа или на већем броју 

такмичења постигао неко од прва три места, бодови се сабирају али по овом основу 
ученик може да добије највише 10 бодова за једну школску годину. 

Уколико је ученик члан спортске екипе која је на такмичењу освојила неко од места 
датих у табели, ученику припада трећина бодова намењених за дато место. 
 

Члан 11. 
 

Број бодова за активно учешће у ваннаставним активностима  у току једне школске 
године се додељује по следећим критеријумима: 

 
Ниво ваннаставне активности Број бодова 

Школски ниво 0,5 

Општински, Градски ниво 1 

Републички или међународни ниво 2,5 

 
Уколико је ученик учесник више ваннаставних активности, бодови се сабирају, али 

не могу прећи 16 бодова за све четири године, односно 12 бодова за све три године. 
 
Ваннаставне активности могу бити: 
 

Ниво ваннаставне активности Могуће активности 

Школски ниво учешће у раду секција, тима за медијацију, 
тима за насиље, ученичког парламента,  

Општински, Градски ниво учешће у обукама за превенцију здравља, 
насиља и сл.; учешће у конкурсима (ликовним, 
литерарним,..); учешће у пројектима (од значаја 
за образовање и васпитање) невладиних 
организација, ГО, НКЦ,..; учешће у раду 
центара за таленте; акцијама на нивоу града 



(Дом здравља Ниш, Управа за културу, 
омладину и спорт); учешће у спортским 
активностима.. 

Републички или међународни ниво учешће у конкурсима (ликовним, литерарним,..); 
учешће у пројектима од значаја за образовање 
и васпитање; учешће у раду центара за таленте 
(ИС Петница) 

 
Докуметација 

 
Члан 12. 

 
Писани предлог одељењског старешине, сагласно чл.7. овог Правилника, између 

осталог садржи следеће доказе: 
- доказ о успеху ученика: фотокопија сведочанства; 
- доказ о пласману на такмичењима: диплома о освојеном месту или пријава за 

учешће; 
Доказе за учешће у ваннаставним активностима за сваког ученика прибавља 

одељењски старешина и доставља их уз свој писани предлог. Докази могу бити: 
фотокопије сертификата, извештаји координатора секција/ученичког 
парламента/координатора активности итд. 

Као доказ за бодовање комуникације са друговима,  развијање другарског односа, 
правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим 
запосленима у Школи, у току школовања је писано мишљење одељењског старешине.  

Сви наведени докази преносе се наредном одељењском старешини у току 
школовања. 
 

Члан 13. 
 

Уколико два или више ученика имају једнак број бодова, предност има ученик са 
бољим општим успехом (члан 9.). 

Уколико и после упоређивања израчунатих бодова два или више ученика имају 
једнаке резултате, предност има ученик који је по члану 10. освојио више бодова. 

Уколико и после упоређивања из члана 10. два или више ученика имају једнаке 
резултате, предност има ученик који је по члану 11. освојио више бодова. 

Уколико и после упоређивања из члана 11. два или више ученика имају једнак број 
бодова, Наставничко веће гласањем одлучује о избору ученика генерације. 

За ученика генерације може бити изабран само по један ученик трећег односно 
четвртог степена. 
 

Члан 14. 
 

Бодовање на основу чланова 9. - 11. врши комисија коју именује директор школе 
најкасније до 01.маја. Стални члан комисије је педагог школе. У комисију не могу да буду 
именоване одељењске старешине завршних разреда.    
            Наставничко веће на основу предлога комисије из става 1. овог члана бира 
ученика генерације. 
 

Члан 15. 
 
           Саставни део овог Правилника је табеларни приказ утврђених критеријума за 
избор ученика генерације. 
            
 
 



3.  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 републичким такмичењима на којима је Школа учествовала.  

 
Члан 17. 

 
Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељењској 

заједници. 
Награде се додељују на крају наставне године. 

 
Члан 18. 

 
Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељенског старешине, по 

прибављеном мишљењу Одељењског већа или стручног већа. 
Директор Школе одобрава средства за доделу награда. 

 
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 или књига. 
Ученици се могу наградити и  новчаним износима, и то на следећи начин: 
1) упућивањем о трошку Школе на ученичку екскурзију, 
2) уплатом котизације или трошкова за боравак на радионицама, истражним 

станицама, семинарима и слично, 
2)   матурском прославом, 
3) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским 

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

 
Члан 21. 

 
Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 

 
Члан 22. 

 
За изузетан општи успех, односно изуизетан успех из појединих наставних области 

или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада Школе, у току школовања, 
ученику се додељује диплома или награда. Врста дипломе, односно награде, услове и 
начин њихоовг додељивања утврђује надлежни министар. 
 
 
 
 
 
 



4.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 

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

Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор. 
 

Члан 24. 
 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
похваљивању и награђивању ученика, дел. број 1211 од 26.12.2013.године. 
 
 

ШКОЛСКИ ОДБОР 
Председник 

 
___________________ 

Јоцић Александар 
 

 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

 
 

ОПШТИ УСПЕХ 
 

просек 5,00 10 

просек од  4,91 до 4,99 9 бодова 

просек од  4,81 до 4,9 8 бодова 

просек од  4,71 до 4,8 7 бодова 

просек од  4,61 до 4,7 6 бодова 

просек од  4,51 до 4,6 5 бодова 

 
 
 
 

ТАКМИЧЕЊА 

Освојено место Прво Друго Треће Учешће 

Општинско/градско/школско 
такмичење 

4 3 2 1 

Окружно/регионално 
такмичење 

6 5 4 2 

Републичко такмичење 8 7 6 3 

Међународно такмичење 10 9 8 4 

 
ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

Школски ниво 0,5 

Општински, Градски  ниво 1 

Републички или међународни ниво 2,5 

 
КОМУНИКАЦИЈА СА 

ДРУГОВИМА И 
НАСТАВНИЦИМА 

 

 
највише 1 бод 

 

 


