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

васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017) и Статута Школе, Школски одбор Основне 

школе „Доситеј Обрадовић“  у  Иригу, на седници одржаној дана 23.03.2018. године донео 

је: 

 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

 ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ 

Члан 1.  

          Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у Основној 

школи „Доситеј Обрадовић“ у Иригу прописују се врсте похвала и награда које могу 

добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања. 

Члан 2. 

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује. 

 

                                                            Члан 3. 

У току школовања ученик може да добије: 

1) Вукову диплому за изузетан општи успех; 

2) посебну диплому за изузетан успех у савладавању наставног плана и програма из 

појединих наставних области или предмета. 

Ученику се диплома из става 1. овог члана додељује у складу са актом министра 

просвете о врсти диплома, начину и условима за њихово додељивање.  

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

најмање 15 дана. 

 

Члан 4. 

Похвале могу бити усмене и писмене. 

Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег класификационог 

периода за постигнуте резултате у учењу и владању. 

Текст похвале одељењски старешина саопштава пред одељењем и на родитељском 

састанку. 

Писмену похвалу ученик добија: 

1) за постигнут одличан општи успех на крају првог и другог полугодишта; 

2) за освојено једно од три прва места на 

општинском/окружном/републичком/међународном такмичењу из наставног предмета; 

врста писане похвале условљена је материјалним могућностима Школе; 

Списак  писано похваљених ученика објављује се на огласној табли Школе и на њој 

остаје најмање 7 дана.    

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање. 

 

Члан 5. 

Ученик може добити следеће награде: 

1) књигу за  завршен први разред; 

2) књигу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех (за ученике од 

II до VIII разреда; 

3) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од 

школског такмичења из наставног  предмета. 

Ученик који освоји једно од три прва места на такмичењу вишег ранга од школског 

такмичења из наставног предмета, поред награђивања књигом може бити награђен и 
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другим примереним поклоном у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора, а 

на основу одлуке Наставничког већа.  

Списак награђених ученика објављује се на огласној табли Школе и на њој остаје 

најмање 7 дана. 

Награду не може добити ученик који нема примерно владање. 

 

Члан 6. 

Усмену похвалу ученику саопштава одељењски старешина по сопственој 

иницијативи или  уз образложени усмени предлог предметног наставника. 

Писмену похвалу ученику додељује Одељењско веће на образложени усмени 

предлог одељењског старешине или предметног наставника. 

Награде ученицима додељује Наставничко веће на образложени писмени предлог  

одељењског старешине, Одељењског већа или предметног наставника. 

 

Члан 7. 
У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала “Ученик 

генерације”. 
 Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише 

истакао у учењу, владању и позитивном односу према ученицима и запосленима у школи, 

и другим организацијама у којима се остварује образовно-васпитни рад,  тј. ученику који у 

току основног образовања и васпитања има одличан успех са највишим просеком оцена у 

току школовања, примерно владање и највећи број бодова за успех на такмичењима. 

Успех ученика бодује се од петог до осмог разреда са просеком оцена 5.0 - 15 

бодова,  успех 4.9 - 5.0  - 12 бодова и успех 4.8 - 4.9 - 10 бодова, а успех 4.5 - 4.8  - 5 бодова.  

Број бодова за успех ученик добија се збиром појединачних успеха ученика по 

разредима од  петог до осмог разреда подељен са бројем разреда тј. са 4. 

Ученик - носилац ''Вукове дипломе'' добија још 10 бодова. 

Ученик генерације је онај који у збиру има највише бодова за успех, резултат 

такмичења, примерно владање и гласове одељењске заједнице. 

 

Члан 8. 

Примерно владање кандидат за доделу похвале “Ученик генерације” мора имати и 

након закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале. 

 

Члан 9. 

Кандидату за Ученика генерације припадају бодови по основу успеха на 

такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете или 

признатих од стране тог Министарства од петог до осмог разреда. 

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. 

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. 

4. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 20 бодова; 

- за освојено друго место – 18 бодова; 

- за освојено треће место – 16 бодова. 

5. За успех на међународном такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 24 бодова; 

- за освојено друго место – 22 бодова; 

- за освојено треће место – 20 бодова. 
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Бодови се додељују кандидатима за Ученика генерације и за учешће на: 

- општинском такмичењу – 1 бод; 

- окружном такмичењу – 2 бода; 

- републичком такмичењу – 3 бода; 

- међународном такмичењу – 4 бода. 

    Кандидати за Ученика генерације  остварују право и на по 5 бодова за сваку 

додељену посебну диплому.  

 

 

Члан 10. 

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, ликовне културе, музичке културе и техничког образовања. 

 

Члан 11. 

У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским  радом, односно 

екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признају се бодови на 

основу критеријума утврђених у члану 9. Правилника умањених за 50 % од предвиђених 

бодова и то: 

1. За успех на окружном такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 5 бодова; 

- за освојено друго место – 4 бода; 

- за освојено треће место – 3 бода. 

           2. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 10 бодова; 

- за освојено друго место – 9 бодова; 

- за освојено треће место – 8 бодова. 

          3.   За успех на међународном такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 12 бодова; 

- за освојено друго место – 11 бодова; 

- за освојено треће место – 10 бодова. 

Канидатима за Ученика генерације додељује се  за екипно учешће на: 

- општинском такмичењу – 0,5 бодова; 

- окружном такмичењу – 1 бод; 

- републичком такмичењу – 1,5 бодова; 

- међународном такмичењу – 2 бода. 

 

 

 

Члан 12. 

Предлог за избор ученика генерације утврђује Одељењско веће на образложен 

предлог одељењског старешине уз прибављено мишљење одељењске заједнице ученика 

осмог разреда, 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.  

Одељењска заједница се изјашњава тајним гласањем о кандидатима за ''Ученика 

генерације'' који имају одличан успех и примерно владање од  петог до осмог разреда, које 

одељењској заједници предлаже одељењски старешина у складу са критеријумима из члана 

7. Правилника. 

Прва три ученика који добију највише гласова одељењске заједнице добијају бодове 

на укупан број бодова које утврђује комисија за ''Ученика генерације'' из члана 13. 

Правилника. 
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Ученик са највише гласова добијених од стране одељењске заједнице добија 3 бода, 

ученик други по броју гласова одељењске заједнице добија 2 бода и ученик који је трећи 

по броју гласова одељењске заједнице добија 1 бод. 

 

Члан 13. 

Предлог се подноси директору одмах после седнице Одељењског већа на којој су 

утврђени успех и владање ученика на крају другог полугодишта. 

По истицању рока за достављање иницијативе директор именује Комисију, у чијем 

саставу су: педагог, секретар школе и два наставника (наставник разредне и наставник 

предметне наставе). Председник комисије је педагог Школе. 

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 

највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу звања “Ученик 

генерације”.  

У случају да исти број бодова имају два или више ученика, чланови Наставничког 

већа се изјашњавају тајним гласањем заокруживањем броја испред имена каднидата. 

Ученик генерације је кандидат који освоји највећи број гласова чланова 

Наставничког већа.  

У састав Комисије не може ући наставник који предаје неком од предложених 

кандидата. 

 

Члан 14. 

Наставничко веће доноси одлуку о додели звања “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 15. 

Ученик генерације награђује се књигом. 

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

екскурзије, летовања,  зимовања или у облику другог примереног поклона, у складу са 

могућностима Школе, донатора или спонзора. 

Одлука о додели  звања „Ученик генерације“ објављује се на огласној табли Школе, 

заједно с фотографијом ученика генерације и подацима о његовом раду. Одлука остаје на 

огласној табли најмање 30 дана. 

 

Члан 16. 

Даном ступања на снагу Правилника о награђивању и похваљивању ученика 

престаје да важи Правилник о похваљивању и награђивању ученика заведен под бројем 

584/16 од дана 25.11.2016. године. 

Члан 17. 

        Правилник ступа на снагу даном објављивања на интернет страници Школе. 

 

 

 

                     Председник Школског одбора 

              

            ___________________________________ 

 

         Правилник о похваљивању и награђивању ученика заведен је под деловодним 

бројем  215/18 од 23.03.2018. године, а објављен је на  интернет страници школе истог 

дана, са којим датумоми ступа на снагу. 

 

 Секретар Школе  
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      ___________________ 

 

 

 


