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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА“ 

БРОЈ: 593 

ДАТУМ: 18.5.2018. ГОД. 

СТЕЊЕВАЦ  

 

 

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

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017) и члана 27. Статута ОШ „Стеван Немања“, 

Школски одбор је на седници одржаној дана, 18.5. 2018. године донео: 

 

ПРАВИЛНИК 
О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА 

 
Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и 

услови и начин њиховог додељивања. 

Похвале и награде представљају средства за мотивисање ученика и узимају се у обзир у 

поступку предлагања закључне оцене. 

Члан 2. 

 

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех, односно истицање у учењу и 

владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно 

учешће у ваннаставним активностима. 

 

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 

 
Похвале 

 

Члан 3. 

 

 

Похвале могу бити писмене и усмене. 

 

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

току наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима. 

 

Усмене похвале упућују: директор школе, одељењски старешина, предметни 

наставници, педагошко-психолошка служба. 

 

Усмене похвале се саопштавају јавно, кроз књигу обавештења, пред одељењем, свим 

разредима, свим запосленима у Школи или пред наставницима и родитељима. 

 

 

Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског 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 
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уписују се у ђачку књижицу. 

 

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно 

владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање. 

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за 

постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима 

који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима. 

 

Писмене похвале (похвалнице) додељују: директор школе, Наставничко веће, 

ученичке организације. 

 

Члан 4. 

Писмене похвале се додељују: Одељенској заједници, ученичкој организацији, групи 

ученика и појединцу који су се својим радом и залагањем истакли. 

Писмене похвале се додељују и појединцу или групи ученика који су на такмичењима 

у школи или ван ње, као и у другим хуманитарним, друштвеним, спортским и креативним 

областима, постигли запажене резултате. 

Усмене похвале се упућују одељенској заједници, ученичкој организацији, групи 

ученика и појединцу који су се својим радом и залагањем истакли. 

 

Члан 5. 

Ученик може добити похвалу за: 

1) одличан успех и примерно владање на крају школске године ; 

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 школским такмичењима; 

4) "Ученика генерације"; 

5) "Спортисту генерације". 

Похвале из става 1. тач. 4) и 5) овог члана додељују се ученицима завршног разреда. 

 

 

Члан 6. 

 

Награде могу бити додељене у виду диплома, књига, а у изузетним случајевима и у 

новчаним износима. 

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања, који се исказује кроз 

плаћене екскурзије, куповину школског прибора, спортских реквизита и сл. 

Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори на основу 

критеријума које пропишу својим актима. 

Новчана награда се додељује у износу који одреди Наставничко веће, а у складу са 

финансијским прописима и могућностима школе. 

Награду додељује Наставничко веће, Савет родитеља, ученичке организације, 

друштвене институције, правна и физичка лица. 

Награде се додељују одељењској заједници, ученичкој организацији, групи ученика 

и појединцима који су остварили изузетне резултате на такмичењима, конкурсима, смотрама 

и хуманитарно-друштвеним акцијама на општинском, градском, републичком и 

међународном нивоу. 

Предлог за доделу награда и похвала даје одељенски старешина на основу мишљења 

одељенског већа или стручног актива. 
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Члан 7.  

Наставничко веће награђује књигама ученике првог разреда за постигнут успех и 

ученике од другог до осмог разреда за одличан успех и примерно владање на крају школске 

године. 

На крају школске године Наставничко веће може и писмено похвалити (доделити 

похвалницу) наведене ученике као и оне који су постигли резултате у појединим областима 

образовања и васпитања. 

Члан 8. 

Наставничко веће додељује диплому „Вук Караџић“. Диплома „Вук Караџић“ 

додељује се ученику за изузетан општи успех, учење и примерно владање. 

Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику: 

1. ако је од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигао одличан 

успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом, 

2. ако је имао примерно владање, 

3. ако је поред постигнутог одличног успеха из свих предмета и примерног владања 

добио најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на 

општинском или окружном такмичењу. 

Диплома „Вук Караџић“ изузетно, може се доделити ученику који из објективних 

разлога није постигао одличан успех у свим разредима и то из предмета за које су поред 

залагања потребне одговарајуће посебне способности из музичке и ликовне културе, 

физичког васпитања и физичког и здравственог васпитања. 

Наставничко веће Школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове 

утврђене овим Правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку којим се 

ученицима додељује Диплома „Вук Караџић“, а којим посебне дипломе из члана 9. овог 

Правилника. 

Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ покреће Одељењско веће осмог разреда. 

 

Члан 9. 

 

Наставничко веће додељује посебне дипломе. 

Посебне дипломе додељују се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање 

две школске године. 

Посебна диплома се додељује ако је ученик: 

1. постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке 

школске године, 

2. постигао одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године, 

3. добио једну од прве три награде на општинском или окружном такмичењу. 

Ако није организовано општинско или окружно такмичење из одређеног наставног 

предмета, Посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тачке 1. и 2. овог члана 

испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне потпуније и шире 

познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом. 

 

Члан 10 . 

Ученику се додељују Посебне дипломе за следеће наставне предмете: 

1. српски језик, 

2. страни језик, 

3. историју, 
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4. географију, 

5. биологију 

6. математику, 

7. физику, 

8. хемију, 

9. музичку културу, 

10. ликовну културу, 

11. физичко васпитање, 

12. физичко и здравствено васпитање, 

13. техничко образовање, 

14. технику и технологију, 

15. информатику и рачунарство. 

 

Члан 11. 

Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић“, може се доделити и једна или 

више Посебних диплома под условом утврђеним овим Правилником. 

Поступак доделе Посебних диплома покреће Одељењско веће школе. 

 

Члан  12. 

Одељењске старешине осмих разреда и одељењске заједнице осмих разреда предлажу 

по једног ученика из сваког одељења осмог разреда за стицање звања „Ученик одељења“. 

 

Предлози се подносе у писаној форми директору школе, са свим подацима који се 

бодују, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика 

на крају наставне године. 

 

Директор именује трочлану комисију, у чијем саставу су три наставника који не чине 

Одељењско веће осмог разреда као ни бивши учитељ предложеног ученика. 

 

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

проверених података сваком кандидату утврди бодове према утврђеном Правилнику, а затим 

сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за 

доделу звања „Ученик генерације“. 

     Члан 13.  

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда под условима: 

 

1. да је од петог до завршног разреда постигао одличан општи успех из свих наставних 

предмета и примерно владање; 

2. да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима; 

3. да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању 

односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива 

поверење међу друговима; 

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

стручним сарадницима и другим запосленима школе, као и према родитељима других 

ученика. 

 

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. 

 

Похвала се додељује једном ученику. 

 

Ученика генерације проглашава Наставничко веће, на предлог одељенског већа, по 
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прибављеном мишљењу ученичког парламента. 

 

Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који 

је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и најмање 

општи врло добар успех из наставних предмета и примерно владање. 

 

Члан 14. 

 

Наставничко веће доноси одлуку о додели звања „Ученик генерације“ као и о награди 

за изабраног ученика. 

Члан 15. 

Ученик генерације награђује се књигом. 

Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у облику 

бесплатне екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог пригодног поклона, у складу 

са могућностима Школе, донатора или спонзора. 

 

Члан 16. 

Наставничко веће проглашава „Ученика генерације“, придржавајући се критеријума 

из члана 13. овог Правилника. 

Предлог за доделу звања „Ученик генерације“ даје одељењски старешина 

Одељенском већу уз обавезну презентацију свих постигнутих резултата и освојених бодова. 

Одељењско веће разматра предлог, а одлуку о носиоцу звања доноси Наставничко 

веће на седници. 

Звање „Ученик генерације“ додељује се једном ученику. 

 

Члан 17. 

 

Звање „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику дипломе „Вук Караџић“ 

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

утврђеним Статутом. 

 

Члан 18. 

Примерно владање кандидат за доделу звања „Ученик генерације“ мора имати и 

после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели тог звања. 

 

Члан 19. 

Бодују се сви резултати постигнути на такмичењима и конкурсима у току целог 

школовања (од I до VIII разреда). 

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

такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете и признатих од 

стране тог министарства. 

1) 3а успех на школском такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место - 3 бода 

- за освојено друго место - 2 бода 

- за освојено треће место - 1 бод 

 

2) 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 
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3) 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 – 1 бод 

 

4) 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 освојено четврто место - 12 бодова 

- за освојено пето место - 9 бодова 

- за освојено шесто место - 6 бодова 

- за освојена места од седмог до десетог - 4 бода 

- за остала места - 2 бода 

5) за успех на такмичењу вишег ранга ученику припада: 

- за освојено прво место - 40 бодова 

- за освојено друго место - 30 бодова 

- за освојено треће место - 25 бодова 

- за освојено четврто место - 20 бодова 

- за освојено пето место - 15 бодова 

- за освојено шесто место - 10 бодова 

- за освојена места од седмог до десетог - 5 бодова 

- за остала места - 4 бода 

 

Члан 20. 

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

на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у области 

физичког васпитања, физичког и здравственог васпитања, ликовне и музичке културе, 

техничког образовања, технике и технологије, као и на литерарним конкурсима и осталим 

културним манифестацијама. 

Члан 21. 

У случају да је резултат ученика постигнут тимским радом, односно екипно, 

ученицима који су учествовали у постизању резултата бодује се на следећи начин: УКУПАН 

БРОЈ ОСТВАРЕНИХ БОДОВА  из члана 19  дели се бројем 3 (три). 

 

Члан 22. 

У случају да два ученика имају исти број бодова, за „Ученика генерације“ биће 

предложен онај ученик који је и на полугодишту од V до VIII разреда имао постигнут успех 

5,00. 

Уколико оба ученика испуњавају услов из става 1. овог члана, за „Ученика 

генерације“ биће предложен онај ученик који има већи број учешћа на окружним 

такмичењима. 

Члан 23.  

 

Установа води евиденцију о похвалама и наградама освојеним током образовања у складу са 

Законом. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 24. 

За све оно што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће се одредбе 

Закона и Статута школе. 

 

Члан 25. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи претходни Правилник о 

похвалама и наградама ученика Основне школе „Стеван Немања“ из Стењевца од 29. 01. 

2014. године. 

 

Члан 26. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе. 

 

М.П.    ПРЕДСЕДНИК ШО 

      Драгољуб Милановић  


