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

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/11, 55/13 - даље: Закон) и члана чл. 39. ст. 1. т. 1. 

Статута Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Београду, Школски одбор је на 

седници одржаној дана 25.02.2014. године донео 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ 
 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим правилником (у даљем тексту: Правилник) прописују се врсте похвала и 

награда које могу добити ученици и наставници у Основној школи „Војвода Радомир 

Путник“ у Београду (у даљем тексту: Школа), као и услови и начин њиховог 

додељивања. 

 

Члан 2. 

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује. 

Похвалу, односно награду не може добити ученик који нема примерно владање. 

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељењској 

заједници. 

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 

 

Члан 3 
Као посебан облик призања, наставнику се додељује посебна награда за 

изузетне резултате и постигнућа у раду са ученицима Школе. 

 

 

II ПОХВАЛЕ И ДИПЛОМЕ 
 

Члан 4. 

Ученик добија похвалу за постигнуте резултате у учењу и владању. 

Похвале могу бити усмене и писмене. 

Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег тромесечја за 

постигнуте резултате у учењу и владању у току тромесечја. 

Писмену похвалу ученик добија за: 

1) постигнут одличан општи успех на крају првог полугодишта; 

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

предмета; 

3) постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима. 

 

Члан 5. 

У току школовања ученик може да добије: 

1) диплому за изузетан општи успех,  

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

појединих наставних области или предмета. 
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Члан 6. 

Похвале и дипломе ученицима, на предлог одељењског старешине и одељењског 

већа, додељује Наставничко веће Школе. 

 

 

III НАГРАДЕ 
 

 

Заједничка одредба 

 

Члан 7. 

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут на 

такмичењима из наставних предмета у организацији надлежног Министарства или 

признатих од стране тог министарства. 

Награда за изузетне резултате се може доделити и наставнику Школе, чији су 

ученици постигли изузетне резултате на такмичењима. 

 Награде се додељују само за изузетне резултате на такмичењима на којима је 

ученик представљао Школу. 

 

 

1) Врсте награда 
 

Члан 8. 

У Школи се на крају сваке наставне године додељују посебне награде за 

остварене изузетне резултате: 

1) Награда «Ученик генерације»; 

2) Награда «Спортиста генерације»; 

3) награда за постигнуте изузетне резултате у одређеној наставној области на 

градским, републичким и међудржавним такмичењима; 

4) награда за једног наставника разредне наставе и једног наставника 

предметне наставе под чијим менторством су ученици у претходној 

школској години постигли најбоље збирне резултате на градским, 

републичким и међународним такмичењима. 

 

 

2) Критеријуми награђивања 
 

2.1. Критеријуми за избор ученика генерације 

 

Члан 9. 

Награда «Ученик генерације» се додељује ученику завршног разреда који се у 

својој генерацији највише истакао у учењу. 

Приликом избора ученика генерације узимају се у обзир само кандидати који 

испуњавају све обавезне критеријуме за избор ученика генерације. 

Приликом рангирања кандидата у обзир се могу узети и додатни критеријуми за 

избор ученика генерације. 

 

Члан 10. 

Обавезни критеријуми за избор ученика генерације су: 
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1) да је ученик носилац дипломе «Вук Караџић», 

2) да је ученик у току основног образовања показао изузетност и свестраност, 

које се вреднују остварењем изузетних резултата на такмичењима из већег 

броја предмета који су обавезно и из области природних (математика, 

физика, хемија, биологија, географија, информатика и рачунарство) и из 

области друштвених наука (српски језик, историја и страни језици),  

3) да ученик има примерно владање у току целокупног основног образовања. 

Ученик мора да кумулативно испуни све наведене обавезне критеријуме да би 

се кандидаовао за избор ученика генерације. 

 

Члан 11. 

Додатни критеријуми за избор ученика генерације се користе за рангирање 

кандидата који су испунили обавезне критеријуме за избор ученика генерације. 

Додатни критеријуми за избор ученика генерације су: 

1) изузетни резултати остварени на такмичењима из предмета из области вештина: 

физичко, музичко, ликовно, моделарство и рецитовање; 

2) учешће на представама, манифестацијама и приредбама на којима је ученик 

представљао Школу. 

 

 

2.2. Критеријуми за избор Спортисте генерације 

 

Члан 12. 

Награда «Спориста генерације» се додељује ученику завршног разреда који се у 

својој генерацији највише истакао у спортским активностима. 

Обавезни критеријуми за избор спортисте генерације су:  

1) да је ученик завршног разреда основног образовања, 

2) да је ученик постигао најмање општи врло добар успех из наставних 

предмета, 

3) да је ученик у току основног образовања остварио изузетне резултате на 

спортским такмичењима и  

4) да ученик има примерно владање у току целокупног основног образовања 

Ученик мора да кумулативно испуни све наведене обавезне критеријуме да би 

се кандидаовао за избор спортисте генерације. 

 

2.3. Критеријуми за избор ученика за награду за изузетан резултат у одређеној 

наставној области  

 

Члан 13. 

Награда се додељује једном ученику Школе који је у претходној школској 

години остварио најбољи резултат на такмичењу из било које наставне области у 

Школи. 

 

2.4. Критеријуми за избор наставника који се награђују 

 

Члан 14. 

Сваке године Школа награђује једног наставника разредне наставе и једног 

наставника предметне наставе под чијим непосредним менторством су њихови 

ученици у претходној школској години постигли најбоље збирне резултате на 

градским, републичким и међународним такмичењима из било које наставне области. 
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3) Бодовање резултата 

 
Члан 15. 

Резултати остварени на такмичењима бодују се на следећи начин: 

 
МЕСТО ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

МЕЂУНАРОДНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

1. 5 поена 10 поена 15 поена 20 поена 30 поена 

2. 4 поена 8 поена 13 поена 18 поена 28 поена 

3. 3 поена 6 поена 11 поена 16 поена 26 поена 

 

Члан 16. 

Приликом обрачуна укупног броја поена узимају се у обзир само поени са 

последњег такмичења на којем је ученик имао пласман, у складу са чл. 15. овог 

Правилника.
1
 

 

Члан 17. 

У случају када ученик који због пласмана из претходне године има право на 

директно учешће на општинском или другом вишем нивоу такмичења признају се 

поени за освојено прво место на претходном нивоу такмичења, у складу чл. 15. овог 

Правилника. 

 

Члан 18. 

Резултати остварени на такмичењима из предмета из области вештина (физичко, 

музичко, ликовно, моделарство, рецитовање), као и екипни резултати на сваком нивоу 

такмичења бодују се трећином бодова предвиђених чл. 15. овог Правилника за пласман 

на одређеном нивоу такмичења.  

 

Члан 19. 

Учешће на приредбама, манифестацијама и представама на којима ученик 

представља Школу се бодује са 1 поеном по учешћу за ученике, односно са 10 поена по 

учешћу (организовању) за наставнике. 

 

 

4) Поступак за избор 
 

Члан 20. 

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика 

или надлежно одељењско веће.  

Предлог за избор спортисте генерације утврђује предметни наставник или 

надлежно одељењско веће.  

                                                 
1
 То значи да ако је по основу освојеног 2. места на школском такмичењу ученик учествовао на 

општинском такмичењу на којем није имао пласман, приписују му се само поени остварени по основу 

пласмана на школском такмичењу у складу са чл. 16 овог Правилника. 
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Предлог за награду ученику за постигнуте изузетне резултате на такмичењима 

утврђује предметни наставник, односно наставник разредне наставе за ученике у првом 

циклусу образовања. 

Предлог за награђивање наставника дају стручна већа.  

Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, са 

пратећим доказима о испуњености критеријума. 

Предлог се подноси директору школе најкасније до 48 часова након седнице 

одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају школске 

године. 

 

Члан 21. 

По истицању рока за достављање предлога, директор школе именује петочлану 

Комисију за награђивање и похваљивање (у даљем тексту Комисија), у чијем саставу 

су: један наставник разредне наставе, један наставник природних наука, један 

наставник друштвених наука, један наставник вештина и педагог школе. 

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 предвиђених чл. 15-19. овог Правилника, и да на основу тако утврђених 

бодова сачини ранг листу кандидата према броју утврђених поена и да Наставничком 

већу предложи кандидате са највећим бројем поена за награде. 

Комисија је дужна да 72 сата пре заказане седнице Наставничког већа на којој 

ће се одлучивати о награђивању предложених кандидата објави ранг листу кандидата 

са припадајућим поенима за сваки ниво такмичења и укупним бројем поена на огласној 

табли у приземљу Школе, као и листу предложених кандидата за награде.  

Незадовољни кандидати могу уложити жалбу Комисији на техничке грешке 

приликом обрачуна припадајућих поена у року од 48 часова од момента објављивања 

ранг листе на огласној табли Школе. 

Комисија је дужна да приспеле приговоре размотри до седнице Наставничког 

већа, а да о својим одлукама обавести кандидате који су уложили приговор. 

 

Члан 22. 

Наставничко веће доноси одлуку о додели награде ученику и наставнику. 

Наставничко веће гласа о предлогу кандидата које је утврдила Комисија. 

Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова Наставничког већа.  

Одлука Наставничког већа и коначна ранг листа кандидата са припадајућим 

поенима објављују се на огласној табли у приземљу Школе и школском сајту истог 

дана, одмах након завршетка седнице Наставничког већа на којој је одлука донета.  

На одлуку Наставничког већа незадовољни кандидати могу уложити жалбу 

директору школе. Рок за жалбу је 48 часова и тече од момента објављивања одлуке 

Наставничког већа на огласној табли Школе.  

Директор школе је дужан да у року од 24 часа од момента пријема жалбе одлучи 

по истој и о томе обавести кандидата. 

Директор може да потврди одлуку Наставничког већа или да захтева од 

Наставничког већа да своју одлуку преиспита.  

У случају да кандидат са највећим бројем поена на ранг листи не добије 

подршку Наставничког већа, директор школе доноси одлуку о избору тог кандидата за 

награду на основу предлога Комисије и његова одлука је коначна. 

 

Члан 23. 
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Средства за награде одобрава Школски одбор и доноси одлуку о врсти награде у 

сваком појединачном случају. 

Одлука о додели награде објављује се на огласној табли Школе, школском сајту 

и у летопису Школе за ту школску годину. 

Награде за ученике се додељују на крају школске године, приликом доделе 

ђачких књижица, односно сведочанстава. 

Награде за наставнике се додељују на Дан Школе за претходну школску годину. 

 

Члан 24. 

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, геџета и 

сл. 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 

 

Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор. За све што није 

регулисано овим Правилником примењиваће се одговарајући законски и подзаконски 

акти. 

Члан 26. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 

 

 

Председник Школског одбора 

____________________________ 

           Сенка Тахировић 

 

 

Правилник је заведен под деловодним бројем ________, од _________године, објављен 

је на огласној табли Школе дана ____________ године године, а ступио је на снагу дана 

___________ године. 

 

Секретар Школе: 

_____________________ 

        Јасенка Станковић 


