
 

 

 

На основу чл. 119. ст. 1. т. 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018-др.закон 10/2019, 6/2020 и 129/2021), чл. 86. 

ст. 1. т.1. и чл. 197 до 202 Стаута ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, бр. 783. од 24.02.2022.год 

Школски одбор је на седници одржаној дана _____________год. донео 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  П О Х В А Љ И В А Њ У  И  Н А Г Р А Ђ И В А Њ У  У Ч Е Н И КА 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

 

Правилником о похваљивњу и награђивању ученика ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин,  

( у даљем тексту: Правилник ), уређују се врсте похвала и награда ученика,  поступак, 

начин и критеријуми за похвљивање и награђивање ученика. 

 

Члан 2 

 

Током школовања ученик може да добије диплому, похвалу, награде. 

Похваљивањем и награђивањем ученика у току школовања похваљују се или 

награђују ученици који се истичу у учењу и владању.  

 

Члан 3 

 

Похвале могу бити усмене и писмене, а награде у облику пригодног поклона. 

Похвале и награде дају се појединцу, групи или целом одељењу. 

 

 

II  ВРСТЕ  ПОХВАЛА И НАГРАДА 

 

 

1) Дипломе 

 

Члан 4 

 

У току школовања ученик може да добије дипломе: 

1) диплому за изузетан општи успех, ''Вук Караџић'' 

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

    појединих наставних области и предмета. 

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

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

 

 

 



2) Похвале 

 

Члан 5 

 

Похвале могу бити усмене и писмене. 

Усмену похвалу ученик добија на крају првог и трећег тромесечја за постигнуте 

резултате у учењу и владању у току тромесечја. 

Текст похвале одељенски старешина саопштава пред одељењем и на родитељском 

састанку. 

Члан 6 

 

Писмену похвалу ученик добија: 

1) за постигнут одличан општи успех на крају школске године; 

2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из наставног   

     предмета; 

3) за учешће на такмичењима вишег ранга од школског такмичења. 

 

Члан 7 

 

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

остаје најмање 15 дана. 

Похвалу не може добити ученик који нема примерено владање. 

 

 

4) Похвалница ''Свети Сава'' 

 

Члан 8 

 

У Школи се за дан обележавања школске славе Свети Сава , ученицима додељује 

посебна похвалница ''Свети Сава''. 

Похвалница ''Свети Сава'' додељује се једном ученику IV-ог и једном ученику  

VIII- ог разреда, који су поред  позитивног успеха ( одличан, врлодобар, добар) и 

примереног владања у току предходне школске године својим понашањем (поштовање 

вршњака, одраслих и одговорност према себи и другима, помагање друговима у учењу и 

савладавању градива) допринели стварању позитивне атмосфере у Школи и који су 

учествовали у многим наставним и ваннаставним активностима које афирмишу Школу и 

које су хуманитарног карактера. 

Похвалницу додељује Наставничко веће. 

 

Члан 9 

 

 Предлоге за доделу похвале из предходног става овога члана утврђују одељенске 

старешине на предлог ученика одељења, по спроведеној анкети пред крај првог 

полугодишта. 

Одељенски старешина образложе предлог у писаном облику га подноси директору 

Школе. 

 

 

 



Члан 10 

 

Директор решењем именује Комисију за избор ученика који су предложени за 

добијање похвале ''Свети Сава'', ( у даљем таксту: Комисија ), састављену од пет чланова, 

два наставника ( један из нижих, један из виших разреда ), 2 стручна сарадника (педагог, 

психолог, библиотекар), члан Ученичког парламента. 

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

у наставним и ваннаставним активностима, учествовање у друштвено корисном раду, 

хуманитарним акцијама школе и да на основу тако проверених података сваком 

кандидату утврди бодове по основу следећих критеријума: 

 

1. За постигнути успех у учењу у досадашњем школовању ученику припада: 

- за одличан успех ........... 3 бода, 

- за врлодобар успех ........2 бода, 

- за добар успех  ............... 1 бод 

 

2. За учествовање у  наставним и ваннаставним активностима које афирмишу 

школу, ученику припада: 

- за учествовање у  3 наставне или  ваннаставне активности.......... 3 бода, 

- за учествовање у  2 наставне или ваннаставне активности........... 2 бода, 

- за учествовање у  1 наставној или ваннаставној активности.........1 бод 

 

3. За  учешће у акцијама на нивоу школе (друштвено користан рад, 

хуманитарне акције и др.), ученику припада: 

- за  учешће у 3 акције..............3 бода, 

- за  учешће у 2 акције..............2 бода, 

- за  учешће у 1 акцији..............1 бод 

 

Члан 11 

 

На основу извршеног бодовања Комисија доноси предлог одлуке о додели похвале 

''Свети Сава'' већином гласова, од укупног броја чланова и доставља га Наставничком већу. 

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

Наставничком већу да се похвала додели свим таквим ученицима. 

 

 

3) Посебна похвала '' Ученик генерације '' 

 

Члан 12 
 

У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала ''Ученик 

генерације''.  Похвала ''Ученик генерације'' додељује се ученику завршног разреда који се у 

својој генерацији највише истакао у учењу и владању. 

 

 

 

            

       

Члан 13 



 

Похвала ''Ученик генерације'' додељу се ученику добитнику дипломе ''Вук Караџић'' 

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

критеријумима утврђеним Правилником и Статутом. 

 

Члан 14 

 

Примерено владање кандидат за доделу похвале ''Ученик генерације'' мора имати и 

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

 

Члан 15 

 

Кандидату за ''Ученика генерације'' припадају бодови по основу успеха и пласмана на 

такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете  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   -  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; 

- за освојено четврто место -   4 бода. 

 

4. За успех на регионалном 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 -   10 бодова. 

 

5. За успех на, републичком такмичењу ученику припада: 

-  за освојено прво место –  40 бодова; 

-  за освојено друго место – 30 бодова; 

-  за освојено треће место – 25 бодова. 

      

     6. За пласман на такмичењима ученику припада: 

- за пласман на међународном такмичењу  - 4 бода; 

- за пласман на републичком такмичењу    - 3 бода;   

- за пласман на окружном такмичењу         - 2 бода; 

- за пласман на општинском такмичењу     - 1 бод. 

 



Члан 16 

 

Поред бодова по основу успеха и пласмана на такмичењима из члана 15., овог 

Правилника, кандидату за ученика генерације припадају и бодови: 

-  за додељену посебну похвалницу ''Свети Сава'' – 4 бода 

 - за додељену специјалну диплому за област предмета – 3 бода, 

 - за додељену ''похвалницу'', за одличан успех и примерено владање – 2 бода, 

-  за додељену ''диплому'', ''похвалницу'', ''захвалницу'',  ''уверење'' или ''потврду'' 

на основу похађања курсева, наставе, течајева и на основу учешћа без пласмана,  на 

такмичењима, првенствима, изложбама, приредбама смотрама и сличним  

манифестацијама ван школе које нису у организацији Министарства просвете  – 1 бод, при 

чему се рачуна само једна из те врсте активности у току школске године. 

 

Члан 17 

 

Кандидату за ученика генерације поред бодова утврђених по основу чл 15., и 16., 

овога Правилника припадају и бодови додељени од стране Ученичког парламента. 

Ученички парламент на својој седници од предложених кандидата саставља листу од 

3 кандидата који по њиховом мишљењу треба да добију похвалу ''Ученик генерације''. 

Ученички парламент гласа већином гласова присутних чланова Парламента. 

Гласање Ученичког парламента бодује се на следећи начин: 

1) првом на листи  – 3 бода; 

2) другом на листи – 2 бода; 

3) трећем на листи – 1 бод. 

 

Члан 18 

 

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

односно екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се 

половина од бодова утврђених у члану 15., Правилника. 

 

Члан 19 

 

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељенски старешина ученика  у 

сарадњи са ученицима из одељења и предочава га  надлежном Одељенском  већу 

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. 

Одељенско веће обједињује предлоге одељенских старешина и саставља листу 

кандидата за ''Ученика генерације''. 

 

Члан 20 

 

Листа кандидата са образложеним предлозима подноси се директору Школе, одмах 

после седнице Одељенског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају 

школске године. 

Листу кандидата директор Школе доставља Ученичком парламенту ради давања 

предлога за ученика генерације. 



По добијању мишљења Ученичког парламента, директор решењем именује Комисију 

за избор ученика генерације ( у даљем таксту: Комисија ), састављену од четири члана: 

 два наставника ( један из нижих, један из виших разреда ), стручни сарадник ( педагог, 

психолог, библиотекар) и члан Ученичког парламента. 

 

Члан 21 

 

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 са 

највећим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале '' Ученик 

генерације''. 

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

предложити Наставничком већу да се похвала ''Ученик генерације'' додели свим таквим 

ученицима. 

 

Члан 22 

 

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. 

 

Члан 23 

 

Наставничко веће доноси предлог одлуке о додели похвале ''Ученик генерације'', као 

и предлог о награди за избраног ученика. 

Наставничко веће предлог одлуке доноси већином гласова, од укупног броја чланова. 

Предлог одлуке из става 1., овога члана Наставничко веће доставља Школском 

одбору на разматрање. 

Школски одбор доноси одлуку о додели похвале ''Ученик генерације''. 

Одлука Школског одбора је коначна. 

 

 

4) Награде 

 

Члан 24 

 

Ученици, који су добитници диплома и похвалница награђују се књигом. 

Поред награде у облику књиге, ученици могу добити награду у облику другог 

примереног поклона. 

Награда из предходног става додељује се у складу са могућностима Школе, 

донаторима или спонзорима, а на основу одлуке Наставничког већа. 

 

 

 

 

 

 

Члан 25 



 

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

најмање 15 дана. 

Награду не може добити ученик који нема примерено владање. 

 

 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26 

 

За спровођење овог Правилника одговоран је директор Школе. 

 

Члан 27 

 

За све што није регулисано  овим Правилником примењиваће се Закон и Статут 

школе. 

 

Члан 28 

 

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

 

Члан 29 

 

Ступањем на снагу овога Правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и 

награђивању ученика, заведен под бројем 298 од 15.06.2021.год. 

 

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

                                                                                      _________________________ 

                                                                                                 Симић Душан 

 

 

 

Пословник објављен на  

оглaсној табли Школе дана ____________ 

 

                                      Секретар Школе 

                                    _________________ 

                                      Дракулић Емилија  


