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Центар за континуирано 
образовање одраслих 

 

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 35. став 1. тачка 1) и 

чл. 213. ст. 4. Статута Хемијско-прехрамбене и текстилне школе „Урош Предић“ 

Зрењанин (дел.бр. 53/2-5 од 28.01.2010. године), а ради усклађивања са Стручним 

упутством о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе 

(Стручно упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 611-00-

2339/2014-06 од 22.12.2014. године), Школски одбор Хемијско-прехрамбене и 

текстилне школе „Урош Предић“ Зрењанин, дана 20.05.2015. године, донео је 

 
 

П Р А В И Л Н И К 

о изменама и допунама  

Правилника о похваљивању и награђивању ученика  
 

 
 

Члан 1. 
 

 

Мења се члан 3. Правилника и гласи:  

„Похвале могу бити:  

- за одличан општи успех и примерно владање (писана похвала);  

- за редовно похађање наставе без изостанака (усмена похвала); 

- за постигнут изузетан успех у савлађивању појединих наставних  предмета, 

односно   наставних области (усмена похвала); 

          - за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима (усмена похвала); 

          - освојено прво, друго или треће место на смотрама (општинском, окружном) 

(усмена похвала); 

          - освојено прво, друго или треће место на смотрама (покрајинском, републичком, 

међународном) (писана похвала и могућа награда); 

          - освојено прво, друго или треће место на такмичењима (општинском, окружном, 

покрајинском, републичком, међународном) (писана похвала и могућа награда); 

          - похвала "Ученик генерације" (писана похвала и могућа награда); 

          - похвала "Спортиста генерације" (писана похвала и могућа награда).“ 
 

 

Члан 2. 

 

Мења се члан 4. Правилника и гласи:  

„Похвале могу бити писане и усмене. 

          Похвале се могу додељивати појединим ученицима. 

          Похвале које се односе на такмичења и смотре се додељују за такмичења и 

смотре која су објављена у Календару такмичења и смотри Министарства просвете. 

          Похвале се саопштавају јавно пред одељењем и органима Школе. “ 

 

Члан 3. 

 

Мења се члан 7. Правилника и гласи:  

„Ранг листа предложених ученика за свако подручје рада се саставља према 

следећим критеријумима: 
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Општи успех 
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при чему је: 

U1- постигнут општи успех у првом разреду (на две децимале) 

U2- постигнут општи успех у другом разреду (на две децимале) 

U3- постигнут општи успех у трећем разреду (на две децимале) 

U4- постигнут општи успех у четвртом разреду (на две децимале) 

 

Неоправдани изостанци (у току читавог школовања) 
 

- без неоправданих изостанака                               10 бодова 

- 1                                                                                8 бодова 

- 2                                                                                6 бодова 

- 3                                                                                4 бода 

- 4                                                                                2 бода 

- 5 и више                                                                   0 бодова 
 

Такмичења (средњих школа из наставних предмета објављена у Календару 

такмичења и смотри Министарства просвете) 
 

Међународни ниво 

Прво место                                  од 40 до 60 бодова 

Друго место                                 од 30 до 50 бодова 

Треће место                                 од 20 до 40 бодова 
 

Републички ниво                         

Прво место                                        30 бодова 

Друго место                                       20 бодова 

Треће место                                       10 бодова 
 

Покрајински и међуокружни ниво   

Прво место                                        15 бодова 

Друго место                                       10 бодова 

Треће место                                         6 бодова 

                

Окружни и општински ниво 

Прво место                                         5 бодова 

Друго место                                       4 бода 

Треће место                                        3 бода 

 

Смотре (средњих школа из наставних предмета објављене у Календару такмичења и 

смотри Министарства просвете) 
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Смотре са рангирањем 

 

Међународни ниво 

Прво место                                  од 32 до 50 бодова 

Друго место                                 од 24 до 40 бодова 

Треће место                                 од 16 до 32 бода 
 

Републички ниво                         

Прво место                                        24 бода 

Друго место                                       16 бодова 

Треће место                                          8 бодова 
 

Покрајински и међуокружни ниво   

Прво место                                        12 бодова 

Друго место                                         8 бодова 

Треће место                                         5 бодова 

                

Окружни и општински ниво 

Прво место                                         4 бода 

Друго место                                       3 бода 

Треће место                                        2 бода 

 

Смотре без рангирања 

 

Међународни ниво 
Учешће                                       10-15 бодова 

 

Републички ниво 
Учешће                                               5 бодова 

 

Покрајински и међуокружни ниво 
Учешће                                               3 бода 

 

Окружни и општински ниво 
Учешће                                               1 бод 

 

          Ако је ученик више пута учествовао на такмичењима или смотрама и освајао 

наведена места, за свако освојено место му се додељују бодови. 

 

Секције  
 

          За активан рад у секцијама
1
 школе и другим ваншколским организацијама  

додељује се по 2 бода за сваку секцију
1
. 

 

Члан 4. 
 

Oстале одредбе Правилника о похваљивању и награђивању ученика Хемијско-

прехрамбене и текстилне школе „Урош Предић“ Зрењанин (дел. бр. 53/2-7 од 

15.04.2009. год.), остају непромењене. 

                                            
1
 учешће на школским приредбама, пројектима, хор, активно бављење спортом итд. 
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Члан 5. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана након објављивања на огласној табли 

Школе.                                                

 

 

                         Председник Школског одбора 
 

                       _________________________ 
 

             Горан Пош 

 

Објављен на огласној табли: ______.2015. године 

Секретар школе:________________________     

                                Ивана Ристић Гергинов 


