
На основу члана 119, став 1, тачка 1 Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Сл. гласник РС", број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/2019, 27/18 – др.закон, 

6/2020 и 129/2021), члана 66 Закона о основном образовању и васпитању (,,Сл. гласник 

РС", број 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/18 – др.закон и 129/2021), Правилника о 

дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању (,,Сл. гласник РС",  

број 139/2022) и  члана ___ Статута ОШ ,Вук Караџић“ Житковац, Школски одбор  на 

седници одржаној дана ___________., доноси: 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ 

УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У 

ЖИТКОВЦУ 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика, уређују се врсте похвала и 

награда које се могу доделити ученицима, услови за додељивање истих, покретање 

иницијативе за похваљивање и награђивање, као и надлежност органа школе за 

доношење одлуке о похваљивању и награђивању. 

Члан 2 

У школи се промовишу постигнућа ученика у свим областима, у школским и 

ваншколским активностима. 

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. 

 

II ВРСТЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА ЗА УЧЕНИКЕ 

 
Члан 3 

 
Ученик може добити похвалу за: 

1. одличан успех и примерно владање, 

2. освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима, 

3. ,,Ученика генерације“,  

4. ,,Спортисту генерације“. 

Похвале из става 1 тачке 3 и 4 овог члана додељују се ученицима завршног разреда.  

Похвале могу бити усмене и писмене. 

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој 

иницијативи или на образложени усмени предлог предметног наставника. 

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у 

току наставног периода и саопштава их одељењски старешина пред одељењем и 

родитељима. 

Писмену похвалу ученику додељује одељењско веће, на образложени усмени 

предлог одељењског старешине или предметног наставника. 

Писмену 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. 



Текст похвале одељењски старешина саопштава пред одељењем и на родитељском 

састанку. 

Ученици који остваре запажене резултате на такмичењу вишег ранга од школског 

такмичења, похваљују се јавном похвалом и награђују књигом, обавештењем и јавном 

похвалом фотографијом на огласној табли. 

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање. 

Члан 4 

Ученици од другог до осмог разреда могу добити књигу или другу примерену 

награду на крају наставне године за постигнут одличан општи успех и примерно 

владање. 

Ученици који остваре запажене резултате на такмичењу вишег ранга од 

школског такмичења или постигну запажене резултате у ваннаставним активностима, 

могу бити награђени књигом или другом примереном наградом. 

Награде из овог члана додељује се у складу са могућностима Школе, а на основу 

одлуке Наставничког већа.  

Награде ученицима Наставничко веће додељује на образложени писмени 

предлог одељењског старешине, одељењског већа или предметног наставника. 

Награду не може добити ученик који нема примерно владање. 

Члан 5 

На крају сваког месеца Наставничко веће додељује награду Ученику месеца. 

Предлози кандидата се предају задуженом наставнику, уз кратко образложење, 5 

дана пре краја месеца. Наставничко веће се изјашњава о ученику месеца тајним 

електронским гласањем. 

Ученик месеца награђује се књигом у складу са могућностима школе. 

Награда Ученик месеца се не додељује у јануару, јулу и августу. 

Ученик месеца се објављује на интернет страници школе са сликом и кратким 

образложењем. 

III  ДИПЛОМЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

Члан 6 

Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику: 

1) ако на крају сваке школске године у току стицања основног образовања и 

васпитања постигне одличан успех из свих  обавезних предмета, изборних 

програма и активности прописаних планом и програмом наставе и учења и 

примерно владање и  

2) ако добије најмање једну диплому „Доситеј Обрадовић“.  

Члан 7 

Диплома ,,Доситеј Обрадовић" додељује се ученику за изузетне резултате из 

обавезног предмета, односно изборног програма ако ученик: 

1) постигне најмање врлодобар општи успех и примерно владање на крају сваке 

школске године; 

2) постигне одличан успех из одговарајућег обавезног предмета или изборног 

програма - други страни језик, односно „истиче се“ из одговарајућег изборног 

програма на крају сваке школске године; 



3) у току школовања из тог обавезног предмета, односно изборног програма, 

добије једну од прве три награде на општинском, градском, окружном, 

републичком или међународном нивоу такмичења из тог обавезног програма у 

складу са календаром такмичења и смотри ученика основних  школа. 

Изузетно, у случају да такмичење из одговорајаћег предмета и изборног програма 

није дефинисано календаром такмичења и смотри ученика основне школе, диплома 

„Доситеј Обрадовић“ додељује се ученику који поред услова из става 1, тачка 1 и 2 овог 

члана, испољи и постигне потпуније и шире познавање садржаја тог обавезног 

предмета и изборног програма него што је предвиђено планом и програмом наставе и 

учења, а што је предвиђено школским актима. 

 

Члан 8 

Ученику се може доделити више дипома „Доситеј Обрадовић“ под условима 

утврђеним овим правилником.  

Члан 9 

 Одељењски старешина, односно предметни наставник, предлаже ученика за доделу 

диплома „Вук Караџић“ и „Доситеј Обрадовић“ на крају основног образовања и 

васпитања. 

 Одељењско веће утврђује да ли ученик испуњава услове прописане за додељивање 

одговарајуће дипломе. 

 Наставничко веће школе доноси одлуку о додели дипломе.  

Члан 10 

Списак добитника диплома објављује се на огласној табли Школе и на њој остаје 

најмање 8 дана. 

Члан 11 

У Школи се на крају сваке наставне године додељује похвала ,,Ученик генерације“. 

Додељује се ученику завршног разреда под условима: 

1) да има одличан успех из свих предмета и примерно владање од петог до 

завршног разреда; 

2) да се нарочито истиче у једном или већини предмета; 

3) да уредно похађа наставу; 

4) да својим понашањем у школи и ван ње знатно доприноси угледу и афирмацији 

школе; 

5) да учествује на такмичењима и да постиже добре резултате; 

6) да се у току школовања истиче у пружању помоћи другим ученицима, развијању 

односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да 

ужива поверење међу друговима; 

7) да у току школовања има правилан и коректан однос према наставницима, 

стручним сарадницима и другим запосленима у школи;  

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. Одељенски старешина 

подноси писмени извештај о испуњености наведених услова из претходног става тачака 

1-7. 



Члан 12 

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику дипломе „Вук 

Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према 

критеријумима утврђеним Статутом. 

Примерно владање кандидат за доделу похвале „Ученик генерације“ мора имати 

и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те 

похвале. 

Члан 13 

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на 

такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете или 

признатих од стране Министарства просвете. 

1. За успех на општинском такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 5 бодова; 

- за освојено друго место – 4 бода; 

- за освојено треће место – 3 бода; 

- за освојено прво место на општинској смотри – 2,5 бода;; 

- за освојено друго место општинској смотри – 2 бода 

- за освојено треће место општинској смотри – 1,5 бод. 

 

2. За успех на окружном такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 10 бодова; 

- за освојено друго место – 8 бодова; 

- за освојено треће место – 6 бодова; 

- за учешће -4 бода; 

- за освојено прво место на окружној смотри – 5 бодова;; 

- за освојено друго место на окружној смотри – 4 бода; 

- за освојено треће место на окружној смотри – 3 бода; 

- за учешће на окружној смотри – 2 бода. 

 

3. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 20 бодова; 

- за освојено друго место – 18 бодова; 

- за освојено треће место – 15 бодова; 

- за учешће - 8 бодова; 

- за прво место на смотри републичког карактера – 10 бодова; 

- за друго место на смотри републичког карактера – 9 бодова; 

- за треће место на смотри републичког карактера – 7,5 бодова; 

- за учешће на смотри републичког карактера – 4 бода. 

 

4. За успех на међународном такмичењу ученику припада: 



- за освојено прво место – 40 бодова; 

- за освојено друго место –30 бодова; 

- за освојено треће место – 25 бодова; 

- за учешће-18 бодова. 

5. За активно учешће у школским пројектима као носилац активности – 5 

бодова; 

6. Ученик месеца – 2 бода (за сваки избор); 

7. За иницијативу, спровођење и реализацију хуманитарне акције – 5 бодова 

(по акцији); 

8. За вршњачку помоћ на часовима допунске наставе уз обавезу 

присуствовања наведеним часовима до 80 и више процената – 1 бод; 

9. За освојено једно од прва три места на окружним, републичким или 

међународним конкурсима који нису у календару такмичења Министарства 

просвете – 2 бода (по такмичењу). 

Уколико је екипно такмичење из наставних предмета, члан екипе добија 30% од 

бодова предвиђених за појединачно такмичење (заокружено на две децимале). 

Члан 14 

Одредбе претходног члана се примењују и на ученике који су постигли успех на 

такмичењима, смотрама и сличним манифестацијама у области предмета Физичко и 

здравствено  васпитање, Ликовна култура, Музичка култура, Техника и технологије и 

на рецитаторским такмичењима. 

Члан 15 

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика 

или надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и 

владање ученика на крају наставне године. 

Предлог се подноси у писаном облику и треба да буде образложен, уз навођење 

података о успеху и владању ученика. 

Члан 16. 

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој 

су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године. 

По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану 

комисију (у даљем тексту овог поглавља: Комисија), у чијем саставу су три наставника 

(два из старијих и један из млађих разреда). 

Задатак Комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на 

основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на 

такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с 

највећим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале „Ученик 

генерације“. 

У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, Комисија ће 

Наставничком већу предложити да се похвала „Ученик генерације“ додели свим таквим 

ученицима.  

У састав Комисије не може ући наставник код којег постоје разлози који доводе 

у сумњу његову непристрасност приликом бодовања. 

 



Члан 17 

Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале „Ученик генерације“, као и о 

награди за изабраног ученика. 

Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та 

одлука је коначна. 

Члан 18 

Ученик генерације награђује се књигом  или у облику другог примереног поклона, 

у складу са могућностима Школе. 

Одлука о додели похвале „Ученик генерације“ објављује се на огласној табли 

Школе и на школској интернет страни, заједно с фотографијом ученика и подацима о 

његовом/њеном животу и раду. Одлука остаје на огласној табли и на интернет сраници 

страни најмање 7 дана. 

Кандидату за „Ученика генерације“ припадају бодови по основу успеха на 

такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете или 

признатих од стране тог Министарства. 

Члан 19 

Похвала „Спортиста генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда 

уколико испуњава следеће услове: 

- да је од првог до осмог разреда постигао најмање врлодобар успех и има 

примерно владање; 

- да се у току школовања истицао у ваннаставним  активностима; 

- да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, 

стручним сарадницима и запосленима у школи, као и према родитељима других 

ученика. 

Похвалу из става 1 овог члана додељује Наставничко веће, на предлог 

Одељењског већа, по прибављеном мишљењу Ученичког парламента.  

Према могућностима Школе „Спортисти генерације“ додељује се пригодна награда. 

V ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОХВАЉИВАЊЕ И 

НАГРАЂИВАЊЕ 

Члан 20 

 

Иницијатива за похваљивање и награђивање ученика школе може потећи од: 

заједнице ученика, предметног наставника, разредног наставника, одељењског 

старешине, Одељењског већа, Наставничког већа, руководиоца секције, стручних већа 

предмета и директора школе. 

Члан 21 

Предлог за доделу похвале, односно награде ученику, доставља се надлежном 

органу школе, Наставничком већу на разматрање и одлучивање са мишљењем. 

Наставничко веће школе обавезно је да примљени предлог размотри и о њему одлучи. 

Одлука се доноси већином гласова свих чланова органа. 

 



Члан 22 

На одлуку о додељивању похвале или награде може се уложити жалба под 

условима: 

 ако је повређен поступак за додељивање награде, 

 ако је одлуку о похвали, награди донео ненедлежни орган школе, 

 ако је награду, односно похвалу добио ученик који је није заслужио. 

Право на жалбу има сваки заинтересовани ученик, у року од 8 дана, рачунајући од 

дана доношења одлуке о додели похвале или признања. 

О жалби одлучује орган који је Статутом школе одређен као другостепени орган, 

Школски одбор.  

Одлука по жалби је коначна. 

Члан 23 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

похваљивању и награђивању ученика основне школе бр. 303/20 од 27.01.2020. године.  

Члан 24 

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

Школе. 

 

Председник Школског одбора 

__________________________ 

Правилник је заведен под деловодним бројем _________ од _______ 2023. 

године, објављен је на огласној табли Школе дана ________ 2023. године, а ступио је на 

снагу дана ________ 2023. године. 

 

Секретар Школе 

_____________________ 


