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Основна школа ,,Жикица Јовновић Шпанац“ 

Бела Црква 

Дел.број:41/2018. 

Датум:29.01.2018. година 

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/2017), члана 66. Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник 
РС", број 55/2013 и 101/2017) и члана 202. Статута ОШ,,Жикица Јовановић Шпанац“, дана 
29.01.2018. године, Школски одбор донео је следећи: 

ПРАВИЛНИК 

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА  И НАСТАВНИКА  

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. 

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. 

Члан 2. 

 

     Овим правилником се утврђују: 

1. Врсте награда и похвала; 

2. Поступак додељивања награда и похвала. 

Члан 3. 

     У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном раду и 

слободним активностима, школа додељује похвале и награде за: 
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-   појединце 

-   групу ученика 

-   одељењску заједницу ученика 

-   ученичке секције. 

ДИПЛОМА "ВУК КАРАЏИЋ" 

Члан 4. 

    Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику: 

 1) ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигне одличан успех из свих 

предмета прописаних наставним планом и програмом и примерно владање; и 

 2) ако, поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних наставним планом и 

програмом и примерног владања добије најмање једну посебну диплому или једну од прве три 

награде на општинском или окружном такмичењу. 

Члан 5. 

      Диплома "Вук Караџић", изузетно, може се доделити ученику који из објективних разлога не 

постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које је поред залагања потребна 

одговарајућа способност као: музичка култура, ликовна култура и физичко васпитање.  

ПОСЕБНА ДИПЛОМА 

Члан 6. 

     Посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање две 

школске године ако: 

   1)   постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске 

године; 

   2)   постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године; 

   3)   добије 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. 
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Члан 7. 

     Ученику се додељује посебна диплома за следеће наставне предмете: 

   1)   српски језик; 

   2)   матерњи језик за ученике припаднике националне мањине; 

   3)   страни језик; 

   4)   историја; 

   5)   географија; 

   6)   биологија; 

   7)   математика; 

   8)   физика; 

   9)   хемија; 

   10) музичка култура; 

   11) ликовна култура; 

   12) физичко васпитање; 

   13) техничко васпитање. 

Члан 8. 

     Ученику коме је додељена Диплома "Вук Караџић" може се доделити и једна или више 

посебних диплома, под условима утврђеним овим правилником. 

Члан 9. 

     Диплому "Вук Караџић" и посебну диплому додељује школа ученику на предлог 

Наставничког већа.                                                                          

     Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове утврђене 

овим правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доносе одлуку којим се ученицима 

додељује Диплома "Вук Караџић", а којим посебна диплома из члана 7. овог правилника. 

Поступак за доделу диплома из става 1. овог члана покреће одељењско веће школе. 
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Похвале 

Члан 10. 

Похвале ученицима, на предлог одељенског старешине и одељенског већа, додељује Наставничко 
веће Школе. 

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. 

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 уписују се у ђачку књижицу. 

Члан 11. 

Ученик може добити похвалу за: 

1) одличан успех и примерно владање; 

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 12. 

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. 

Члан 13. 

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне године, 
ако је ученик: 
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1) постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до 
завршног разреда; 

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 својим друговима; 

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима 
и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика. 

Наведени услови морају бити кумулативно испуњени. 

Похвала се додељује само једном ученику. 

Похвалу "Ученик генерације" додељује наставничко веће, на предлог одељенског већа, по прибављеном 
мишљењу ученичког парламента. 

Члан 14. 

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. 

Похвалу из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, на предлог одељенског већа, по 
прибављеном мишљењу Ученичког парламента. 

Награде 

Члан 15. 

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим 
наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место на такмичењима које је 
Школа организовала или у њима учествовала. 

Награде се ученицима додељују јавно, приликом прославе Дана Школе, школске славе Светог 
Саве или на завршној школској свечаности у присуству ученика, наставника, родитеља, гостију и 
медија. 

Подаци о добијеним наградама одељенски старешина уноси у матичну књигу ученика и одлуку о 

бдобијеним наградама објављује на огласној табли и сајту школе. 

Члан 16. 

Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељенског старешине, по прибављеном 
мишљењу одељенског већа или стручног актива, односно на предлог органа или организације у којој се 
остварује програм практичне наставе, односно праксе. 

Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда. 
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Члан 17. 

Награде ученицима преко Школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о 
додељивању ове награде, могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу критеријума 
које пропишу својим актима. 

Члан 18. 

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у изузетним 
случајевима и у новчаним износима. 

Ученици се могу наградити и на следећи начин: 

1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл. 

2) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и 
сл. 

3) куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл. 

Члан 19. 

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

 

 Похваљивање и награђивање наставника 
Члан 20. 

. 
У складу са финансијским могућностима школе,и ако у том тренутку постоје расположива 

средства наставници се награђују новчано или књигама: 
- општинско такмичење: 

- прво место: у вредности 2.000,00 динара 
- друго место: 1.500,00 динара 
- треће место: 1.000,00 динара 

    - окружно такмичење: 
- прво место: 4.000,00 динара 
- друго место: 3.000,00 динара 
- треће место: 2.000,00 динара 

 - републичко такмичење: 
- прво место: 7.000,00 динара 
- друго место: 6.000,00 динара 
- треће место: 5.000,00 динара 
 

Члан 21. 
 

Уколико један наставник освоји са више ученика пласман на такмичењу којe се награђује, 
награђује се најбољи резултат. 
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Члан 22. 

 
 О реализовању ваннаставних активности (припреме за такмичење) мора постојати 
писмена евиденција у дневницима рада. 
 

Члан 23. 
 

Уколико предметни наставник који предаје ученику није у могућности да припрема 
ученика за такмичење, дозвољено је да то преузме други предметни наставник, који ће онда бити 
награђен уколико ученик постигне резултате, у складу са правилником. 

Завршне одредбе 

Члан 24. 

У случају нејасноћа тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор. 

Члан 25. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и 
награђивању ученика и наставника број ШО 407/2013 од 11.09.2013. године. 

Члан 26. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

_________________________ 

(Зоран Мијић) 

Правилник је заведен под деловодним бројем 41/2018, од 29.01. 2018. године, објављен је 

на огласној табли Школе дана 29.01. 2018. године, а ступио је на снагу дана 06.02. 2018. године. 

 

Секретар школе 

___________________ 
                                                                                                                            Иванка Илић 



Правилник о похваљивању и награђивању ученика и наставника 
 

9 
 

 


