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На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), члана 66. став 2. Закона о основном образовању и 
васпитању ("Сл. гласник РС„ бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 - др. закон) и 
одредаба Статута ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште (број 15/10, у даљем тексту: 
Статут), Школски одбор Основне школе „Жарко Зрењанин“ Избиште на седници 
одржаној дана 27.02.2023. године донео је следећи 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 
 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 

Овим правилником уређују се услови, начин и поступак додељивања похвала, 
награда и диплома за изузетан успех ученика Основне школе "Жарко Зрењанин" 
Избиште (у даљем тексту: Школа). 
 

Члан 2 
 

Похвале и награде додељују се ученицима који се истичу укупним успехом у учењу 
и владању, за успех из појединих наставних предмета, за успешно учешће у 
ваннаствним активностима у складу са Статутом и овим Правилником.  
 

ПОХВАЛЕ 
 

Члан 3 

Похвале могу бити писмене и усмене. 

Усмене похвале ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у 
току наставног периода а саопштава их одељенски старешина пред одељењем 
и/или родитељима или другим законским заступницима ученика. 

Писмене похвале 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 4 
 

У Школи се ученицима могу поделити похвале: 
1) За одличан успех и примерно владање, 
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2) Диплома "Доситеј Обрадовић", за изузетне резултате из обавезног 
предмета, односно изборног програма, 

3) За освојено једно од прва три места на школским такмичењима 

4) За „Ученика генерације“, 

5) За „Спортисту генерације“. 

 

Похвале из става 1. тачке 4) и 5) овог члана додељују се ученику на крају осмог 
разреда. 
 

Члан 5 
 

Похвала за „Ученика генерације“ се додељује ученику завршног разреда под 
условима:  

1) да је носилац дипломе „Вук Караџић“, 

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 и искрености међу 
ученицима и да ужива поверење међу школским друговима, 

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

5) да му у току школовања није изречена ниједна васпитна или васпитно - 
дисциплинска мера. 

  
Изузетно, похвалу за „Ученика генерације“ може добити и ученик који не испуњава 
услов из става 1. тачка 1) овог члана уколико ниједан ученик завршног разреда не 
испуњава овај услов, а уз испуњење осталих услова из става 1. овог члана. 
   
 

Члан 6 
 

Предлог за доделу похвале за „Ученика генерације“ даје одељенски старешина 
ученика. 
 
Директор школе именује комисију састављену од три члана из редова чланова 
Наставничког већа.  
 
Чланови комисије из става 2. овог члана не могу бити одељењске старешине 
ученика завршних разреда. 
 
Комисија има задатак да утврди испуњеност услова предложених кандидата за 
избор за „Ученика генерације“ и извршити бодовање из члана 7. На крају свог рада 
ова комисија сачињава ранг лису предложених кандидата и исту представља 
Наставничком већу. 
 
Ученик који освоји највећи број бодова бира се за „Ученика генерације“. 
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Уколико два или више предложених ученика имају исти број бодова, Наставничко 
веће ће одлучити о избору јавним гласањем. 
 
У случају из члана 5. став 2. предлог из става 1. овог члана ће се утврдити на 
основу општег успеха ученика оствареног од другог до осмог разреда. Ученик који 
има најбољи општи успех од другог до осмог разреда и испуњава услове из члана 
5. став 1. тачке од 2) до 5), биће предложен за доделу похвале за „Ученика 
генерације“. 
 
Уколико два или више ученика имају исти општи успех од другог до осмог разреда, 
уколико је то могуће, вршиће се бодовање из члана 6. став 4. овог Правилника, а 
уколико то није могуће, Наставничко веће ће одлучити о кандидату јавним 
гласањем. 
 

Члан 7 
 
Бодовање из члана 6. став 4. се врши тако што се за такмичења: 

1) на општинском нивоу за освојено прво место добија 3 бода, за освојено 
друго место добија 2 бода и за освојено треће место добија 1 бод, 

2) на регионалном нивоу за освојено прво место добија 6 бодова, за освојено 
друго место добија 4 бода и за освојено треће место добија 2 бода, 

3) на републичком нивоу за освојено прво место добија 12 бодова, за освојено 
друго место добија 8 бодова и за освојено треће место добија 4 бода. 

 
Такмичења из става 1. овог члана јесу такмичења одржана по календару 
такмичења и смотри за ученике основних школа одобрених од стране 
Министарства просвете.  
 
Свака диплома „Доситеј Обрадовић“ носи по 1 бод. 
 
Бодовање се врши на основу школске евиденције о оствареним резултатима.  
 
Уколико неки успех није евидентиран, резултат са одређеног такмичења, ученик 
или одељенски старешина ученика доказује достављањем дипломе о постигнутом 
успеху. 
 

Члан 8 
 

Похвала за „Спортисту генерације“ додељује се ученику завршног разреда који је у 
току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и постигао 
најмање врло добар општи успех и примерно владање. 
 
На поступак доношења одлуке о додели похвале за „Спортисту генерације“ сходно 
се примењују одредбе овог правилника којим је регулисан поступак за доделу 
похвале за „Ученика генерације“. 
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Члан 9 
 

Остале похвале из члана 4. став 1. овог Правилника, на предлог одељењског 
старешине додељује Наставничко веће школе. 
 
Похвале се додељују на крају школске године. 
 
 

НАГРАДЕ 
 
 

Члан 10 
 

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

Члан 11 
 

Награде се могу додељивати поједином ученику или  групи ученика, као и 
одељенској заједници, на крају школске године. 
 
 
 Члан 12  

 
Награде додељује Наставничко веће на предлог стручних органа Школе а Школски 
одбор одобрава средства за доделу награда. 
 
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу 
критеријума које пропишу својим актима.  
 
Предлог за доделу награда из става 2. овог члана даје одељенски старешина на 
основу мишљења одељенског већа, или стручних органа Школе, а предлог утврђује 
Наставничко веће. 
 
Награде из става 2. овог члана уручују се ученицима уз обавезно посредство 
Школе. 
 

Члан 13 
 

Награде могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига.  
 
Изузетно, награде могу бити у новчаним износима, а ученици могу добити и друге 
облике материјалног награђивања као што су плаћене екскурзије, летовања, 
одмори, куповина спортске опреме и реквизита и слично. 
 
 
 



5 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14 

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

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и 
награђивању ученика број 390/16 од 22.12.2016. године. 

  

  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
_________________________ 

Биљана Бранков, с.р. 


