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

("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон), члана 66. Закона о основном образовању и 

васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013 и 101/2017) и члана 72.  став 2. Статута школе ОШ 

„Лаза К.Лазаревић“ Клење, Школски одбор је на седници одржаној дана 22.05.2018. године донео 

  

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И 
НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

У 
ОШ „ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“ КЛЕЊЕ 

I Опште одредбе 

Члан 1  

Правилником о похваљивању и награђивању ученика  (даље: Правилник) у ОШ  "Лаза 

К.Лазаревић" у Клењу - даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици   

као и услови и начин њиховог додељивања. 

II Похваљивање и награђивање ученика 

 

Члан 2. 

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

Правилником о похваљивању и награђивању ученика Школе одређују се услови и начин за 

додељивање похвала и награда, као и за избор ученика генерације.  

У току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно 

диплома за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног постигнућа у било којој области 

рада Школе. 

Врсте диплома, односно награда и ближе услове за њихово додељивање прописује министар.  

 

Члан 2. 

Похвале могу бити за:  

1) одличан успех и примерно владање;  

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у појединим 

ваннаставним активностима;  

3) освојено прво, друго или треће место на општинском, окружном или републичком такмичењу;  

4) "Ученика генерације". 

Похвале из става 1. тач. 4) овог члана додељују се ученику или ученицима завршног разреда.  

Похвале се додељују на крају наставне године и 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.  

Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија за остварене 

резултате у раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе,  на крају 

другог полугодишта и уписују се у ђачку књижицу.  

 

Члан 3. 
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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 

успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године 

посебно истицали у тим наставним областима.  

 

Члан 4. 

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. 

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из 

наставних предмета у организацији Министарства просвете и науке или признатих од стране тог 

министарства. 

1.  За 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 – 6 бодова; 

              - за освојено друго место - 5 бода; 

              - за освојено треће место - 4 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 - 7 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 -  15 бодова 

              -за учешће на републичком такмичењу 10 бодова. 

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

такмичењима/смотрама прописаних календаром такмичења Министарства просвете и науке а која су 

бодована и рангирана. 

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

који су учествовали  у постизању резултата признаје  се трећина од бодова утврђених у ставу 3. овог члана. 

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика на седници 

одељењског већа 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. 

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељенског већа на којој су утврђени успех 

и владање ученика на крају наставне године. 

По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану комисију, у чијем 

саставу су, поред њега, и два наставника ( један из старијих, а други 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 највишим 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 поново гласа. У том случају  похвала  „Ученик генерације “ додели ће  се оном ко добије 

већину гласова од присутних чланова по поновљеном гласању.  

У састав комисије не може ући наставник који предаје или је предавао неком од предложених 

кандидата, нити наставник код којег постоје разлози који доводе у сумњу његову непристрасност 

приликом бодовања. 

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 присутних чланова и та одлука 

је коначна. 

Ученик генерације награђује се књигом. 



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

у облику другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора. 

 

Члан 5. 

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим 

наставним и ваннаставним активностима, као и признања за освојено место на такмичењима које је школа 

организовала или у њима учествовала.  

Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига, а у изузетним 

случајевима и у новчаним износима.  

Награде се могу додељивати појединим ученицима или групи ученика, као и одељенској 

заједници, на крају наставне године.  

Награде додељује наставничко веће, на предлог стручних органа, а школски одбор одобрава 

средства за доделу награда.  

Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума које 

пропишу својим актима.  

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз бесплатне 

екскурзије,  куповину спортске опреме, реквизита и слично.  

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

већа.  

 

IV Прелазне и завршне одредбе 

Члан 7 . 

Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор. 

Члан 8. 

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

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

   __________________  

Бранимир Нинковић 

Правилник је заведен под деловодним бројем 374 од 22.05.2018. године, а објављен је 

на огласној табли Школе, дана __________ године. 

Секретар школе: 

Раденка Грујић 


