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

васпитања („Службени гласник РС” 88/2017) Школски одбор ОШ “Светозар 

Марковић” , на седници одржаној 26. 02. 2018. године, донео је: 

 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА   

I. Опште одредбе  

Члан 1.  

Овим правилником се уређуjу врсте похвала, награда и признања; успех због ког се 

похвале и друга признања додељуjу; време додељивања; органи школе коjи доносе 

одлуку о додељивању похвала, награда и других признања; поступак за доношење 

одлуке о додељивању, као и остала питања везана за рад органа у вези с 

додељивањем похвала, награда и других признања.  

Члан 2.  

У остваривању своjих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању 

њихових права.  

  

Ученик има обавезу да:  

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  

2) се придржава школских правила, одлука директора, наставника и органа 

школе;  

3) савесно ради на усваjању знања, вештина и вредности прописаних школским 

програмом;  

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења 

наставника;  

5) поштуjе личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  

6) благовремено правда изостанке;  

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просториjа.  

II. Похвале, награде и друга признања  

Члан 3.  

Ученици коjи се посебно истичу радом у извршавању наведених обавеза у члану 2. 

овог правилника, а нарочито у учењу и владању, у циљу подстицања на jош боље 

резултате, могу бити похваљени и награђени.  
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Похвале и награде додељуjу се кад њихова примена осигурава развитак позитивних 

особина ученика, кад их мотивишу и развиjаjу жељу за бољим резултатима.  

Оцењивање успеха и рада ученика у поjединим облицима образовно-васпитног 

процеса врши се додељивањем посебних признања у виду диплома, похвала, 

награда, пехара и слично.  

Члан 4.  

Похвале и награде ученицима додељуjу органи  школе. 

  

Похвале и награде ученицима могу додељивати и установе, организациjе, 

заjеднице, стручна удружења, као и друга правна и физичка лица.  

  

Похвале и награде из става 2. овог члана обавезно се ученицима уручуjу преко 

школе, коjа треба активно да учествуjе давањем мишљења о додељивању (похвала) 

и награда.  

III. Услови за додељивање похвала, награда и других признања  

Члан 5.  

Школа похваљуjе, награђуjе и додељуjе друга признања поjединим ученицима, 

групама ученика и одељењима коjа се истичу у:  

1) учењу и извршавању школских обавеза у целини,  

2) савлађивању поjединих наставних области и предмета;  

3) постизању изузетних резултата у слободним активностима и у оквиру опште, 

културне и jавне делатности школе и другим позитивним поступцима и 

активностима.  

IV. Врсте похвала и других признања  

Члан 7.  

Похвале могу бити за: 

1. одличан општи успех и примерно владање, 

2. постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за 

постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, 

3. освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима. 

4. похвала " Ученик генерације " 

5. похвала " Спортиста генерације" 

Похвале из става 1. тачка 4. и 5. овог члана, додељује се ученицима завршног 

разреда. 
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Похвале се додељују на крају наставне године. 

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 у току наставне године посебно истицали у тим областима. 

Члан 8. 

 У ОШ „Свтозар Марковић“ се на крају сваке наставне године бира  „Ученик 

генерације“. 

"Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда под условима: 

-да је од првог до завршног разреда постигао одличан општи успех из свих 

наставних предмета и примерно владање да се у току школовања истицао у 

ваннаставним активностима 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. 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 овог члана морају бити кумулативно испуњени. Похвала се 

додељује једном ученику. 

Наставничко веће  тајним гласањем доноси одлуку   о избору „Ученика 

генерације“ . 

Посебна похвала  „Спортиста генерације“ се  додељује ученику завршног осмог 

разреда на основу Правилника о утврђивању критеријума за избор спортисте 

генерације у ОШ „Светозар Марковић“ 

Члан 9. 

Похвале могу бити усмене и писмене. 

Усмену похвалу ученик може добити за остварене резултате у раду, учењу и 

понашању у току наставног периода. 

Усмену похвалу саопштава одељенски старешина пред одељењем и пред 

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 класификационих периода или на крају првог 

полугодишта. 

Писмене похвале се уписују у ђачку књижицу. 

Члан 10. 

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у 
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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 могу додељивати појединим ученицима а могу се додељивати и 

групи ученика или одељенској заједници. 

 

Награде се додељују на крају наставне године. 

Члан 11. 

Награде у виду материјалних давања додељују се ученицима у складу са 

расположивим средствима школе . 

Награде додељује Наставничко веће на предлог стручних органа. 

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 

исказује кроз плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме, 

реквизита и сл. 

Члан 12. 

Предлог за похвалу и доделу награде даје одељењски старешина на основу 

мишљења одељенског већа, стручног актива или другог стручног органа школе. 

Члан 13. 

Похвалница се додељује ученицима за остварене резултате у раду и учењу, 

појачано интересовање и ангажовање у појединим образовно-васпитним областима, 

слободним активностима или културној и јавној делатности школе , као и за 

освојено прво,друго или треће место на такмичењима. 

Похвалницу додељује Наставничко веће на предлог одељенског старешине, 

одељенског већа, стручног већа или предметног наставника. 

Члан 14. 

У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан успех, односно 

диплому за изузетан успех у савлађивању наставног плана и програма из појед 

иних наставних области или предмета. 

Врсте дипломе, начин и услове за њихово додељивање прописује министар 

просвете. 

Члан 15. 

Похвале коjе додељуjе разредни наставник, односно одељенски старешина 

jавно се саопштаваjу пред ученицима тог одељења, а похвале коjе додељуjе 
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одељенско веће саопштаваjу се пред ученицима и наставницима тог одељења, тог 

разреда.  

  

Похвале наставничког већа jавно се саопштаваjу пред свим ученицима и 

наставницима школе .  

VI. Прелазне и завршне одредбе  

Члан 16.  

 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник 

oпохвалама и награда ученика  бр. 7/4-13 од  25. 12. 2013. године.  

Члан 17.  

Оваj правилник примењиваће се осмог дана од дана обjављивања на огласноj 

табли.  

Члан 18. 

С одредбама овог правилника упознати ученике школе након његовог ступања на 

снагу, као на почетку сваке школске године.   

  

Председник Школског одбора   

_______________________  

       Гордана Зубац 

 

Правилник  је истакнут на  

огласној табли  школе   дана 27. 02. 2018. г. 

 

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

васпитања („Службени гласник РС” 88/2017) Школски одбор ОШ “Светозар 

Марковић” , на седници одржаној 26. 02. 2018. године, донео је: 

 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се   Правилник  о похвалама и наградама ученика 

 

      

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

_____________________ 

                   Гордана Зубац 

 


