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 На основу  члана 57 став 1. тачка 1,Закона о основама система образовања и васпитања ( 

Сл.гласник РС бр. 72/09, 52/11 55/13) и члана 45 став 2  Закона о средњeм образовању 

(Сл.гласник РС бр. 55/13) , Школски одбор је на својој седници одржаној 30.10.2013.г.. донео 

је: 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПОХВАЛАМА, И НАГРАДАМА УЧЕНИКА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

члан 1 

 

 Овим правилником се утврђују врсте похвала, награда и признања, успех због кога се 

похвале и друга признања додељују, време додељивања награда и признања. 

 

 

Похвале, награде и друга признања 

 

                                                                 члан 2 

 

 

 Ученици који се посебно истичу радом у извршавању наведених обавеза у члану 5. 

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

могу бити похваљени и награђени.  

 Похвале и награде додељују се кад њихова примена осигурава развитак позитивних 

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

 Оцењивање успеха и рада ученика у појединим облицима образовно васпитног 

процеса врши се додељивањем посебних признања у виду диплома. похвала, награда, пехара 

и слично.  

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

плаћене екскурзије, куповину спортске опреме, реквизита и слично.  

 

 

Члан 3 

 

 Похвале могу бити усмене и писмене. 

 Усмену похвалу ученик добија за постигнуте резултате у учењу и владању у току 

школске године. Текст похвале одељенски старешина саопштава пред одељењем и на 

родитељском састанку. 

 Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.  

 

члан 4 

 

Иницијативу за похваљивање или награђивање ученика може дати: 

      -    одељенска заједница 

- одељенски  старешина 

- наставник  

- одељенско веће 

- наставничко веће  

- директор или друга установа. 
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члан 5  

 

 У току школовања ученик може да добије: 

1)Диплому за изузетан општи успех (диплома Вук Караџић) 

2)Диплома за постигнут изузетан успех из општеобразовног предмета или наставне области 

– за изузетан успех из општеобразовног предмета или наставних области, односно стручних 

предмета и практичне наставе.  

Врста диплома, односно награда, начин и услови за њихово додељивање утврђује 

министар просвете.  

 

 члан 6 

 

 Похвале и награде ученицима додељују органи школе, а могу их додељивати и друге 

организације, установе, заједнице средњих школа, стручна удружења, општине, градови и 

Република.  

 

члан 7 

 

 Школа похваљује, награђује и додељује друга признања појединим ученицима, 

групама ученика и одељењима који се истичу у: 

- учењу и извршавању школских обавеза у целини, 

- савлађивању појединих наставних области и предмета 

- постизању изузетних резултата  у слободним активностима и у оквиру опште, 

културне и јавне делатности школе и другим позитивним поступцима  и 

активностима.  

 

члан 8 

 

 У школи се на крају сваке године додељује посебна похвала „Ђак генерације“. 

 Похвала се може доделити само једном ученику. 

Похвала "Ђак генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне 

године, под условом да је ученик: 

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. 

 

члан 9 

 

 Похвала из члана 8. овог правилника додељује се ученику добитнику дипломе „Вук 

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

критеријумима.  

 Критеријуми за утврђивање похвале из става 1 овог члана су:  

1. За успех на општинском (школском )такмичењу ученику припада: 

 За прво место – 5 бодова 

 За друго место – 4 бода 

 За треће место- 3 бода 

2. За успех на окружном (обласном) такмичењу ученику припада: 

 За прво место – 10 бодова 

 За друго место – 8 бодова 
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 За треће место – 6 бодова 

3. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

 За освојено прво место – 40 бодова 

 За освојено друго место – 38 бодова 

 За освојено треће место – 35 бодова 

Одредбе овог члана примењују се и на ученике који су постигли успех на такмичењима, 

првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама. 

Ako је резултат ученика такмичењима постигнут у пару или тимским радом, односно 

екипно, ученицима који су присуствовали у постизању резулатата признаје се половина 

бодова утврђених у овом члану. 

Ако ученици имају једнак број бодова приликом бодовања узеће се у обзир учешће на 

такмичењима без обзира на пласман. 

Уколико су ученици по свему једнаки по броју бодова узеће се обзир успех на 

полугодишту за све четири године школовања. 

 

 

                                                              Члан 10 

 

Предлог за избор ђака генерације утврђује одељенски старешина ученика или надлежно 

одељенско веће, најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају 

наставне године. 

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

утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.  

Предлог мора бити образложен у писменом облику, уз навођење података о успеху и 

владању ученика. 

Директор именује трочлану комисију, у чијем су саставу директор и два наставника.  

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 највишим бројем 

бодова, предложи наставничком већу за доделу похвале „Ђак генерације“. 

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 11 

 

Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале „Ђак генерације“, као и о награди за 

изабраног ученика. 

Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та одлука 

је коначна. 

Ђак генерације награђује се књигом, а може добити и награду у облику бесплатне 

екскурзије или у облику другог примереног поклона, у складу са могућностима школе. 

Ученици школе се награђују књигама или другим примереним наградама, за остварене 

резултате или учешће, на школским или другим ученичким манифестацијама.   

     

  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

члан 12 

 

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

школе.  

члан 13 
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Ступањем на снагу овог правилника престају да важе одредбе о награђивању ученика 

правилника о похвалама, наградама и васпитним и васпитно-дисциплинским мерама ученика 

који је регулисао ову материју 8/1 од  24.01.2013.г.  

 

члан 14 

 

Са одредбама овог правилника обавезно упознати све ученике одмах по његовом 

усвајању и ступању на снагу, као и на почетку сваке школске године.  

 

Члан 15 

 

За све што није предвиђено одредбама овог правилника примењиваће се одредбе 

Закона о основама система образовања и васпитања и закон о средњем образовању и 

васпитању и други позитивни законски прописи. 

 

 

        _______________________  

        председник школског одбора 

Раде Росић  

 

 

 

 

истакнуто на огласну таблу дана 

30.10.2013.г 


