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На основу члана 49. Статута Основне школе „23. октобар“ Голубинци (у даљем тексту 

Школа), те Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (Сл. 

гласник РС 37/93 и 42/93), Школски одбор на седници одржаној дана 01.04.2019. 

године. донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика уређују се врсте похвала и 

награда које се могу доделити ученицима, услови за додељивање истих, покретање 

иницијативе за похваљивање и награђивање ученика, надлежност органа школе за 

доношење одлуке о похваљивању и награђивању ученика и начин додељивања похвала 

и награда ученицима Школе. 

 

Члан 2. 

 

Ученицима који се истичу радом и понашањем додељују се: 

 

1. Похвале; 

2. Награде. 

 

Члан 3. 

 

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех 

у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у 

ваннаставним активностима. 

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

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

наставних области или предмета. 

 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ДИПЛОМА 

 

Члан 4. 

 

Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику: 

 

1. ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигне одличан 

успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом и примерно 

владање; и 

2. ако, поред постигнутог одличног успеха и примерног владања добије најмање 

једну посебну диплому или једну од прве три награде на општинском или 

градском такмичењу. 

 

Члан 5. 

 

Диплома „Вук Караџић“, изузетно, може се доделити ученику који из објективних 

разлога не постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које је поред 



2 

 

залагања потребна и одговарајућа способност као: музичка култура, ликовна култура и 

физичко васпитање. 

Члан 6. 

 

Ученику коме је додељена диплома „Вук Караџић“ може се доделити и једна или више 

посебних дипома, под условима утврђеним овим правилником. 

 

Члан 7. 

 

Диплому „Вук Караџић“ и посебну диплому додељује школа ученику на предлог 

Наставничког већа. 

Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове 

утврђене овим правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку 

којим се ученицима додељује диплома „Вук Караџић“, а којима посебна диплома из 

члана 9. и 10. овог правилника. 

Поступак за доделу диплома из става 1. овог члана покреће одељењско веће школе. 

 

Члан 8. 

 

Књига се додељује ученицима који су постигли одличан успех и примерно владање, 

добитницима дипломе „Вук Караџић“ и ученику генерације. 

Додељивање награда из става 2. овог члана врши се у складу са расположивим 

средствима школе. 

Ученицима награде могу додељивати и спонзори и донатори. 

 

Члан 9. 

 

Посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање 

две школске године ако: 

 

1. постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке 

школске године; 

2. постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске 

године; 

3. добије једну од прве три награде на општинском или такмичењу вишег ранга. 

 

Ако није организовано општинско или такмичење вишег ранга из одређеног наставног 

предмета, посебна диплома додељује се ученику који поред услова из става 1. тачака 1. 

и 2. испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне 

потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним 

планом и програмом.  

 

Члан 10. 

 

Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се ученику за 

следеће наставне предмете: 

Ученику се додељује посебна диплома за следеће наставне предмете: 

1. српски језик; 

2. матерњи језик за ученике припаднике националне мањине; 

3. страни језик; 

4. историја; 

5. географија; 
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6. биологија; 

7. математика; 

8. физика; 

9. хемија; 

10. музичка култура; 

11. ликовна култура; 

12. физичко васпитање;  

13. техника и технологија; 

14. информатика и рачунарство. 

 

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 11. 

 

Похвале могу бити за: 

 

1. одличан успех и примерно владање; 

2. постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима; 

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

4. похвала „Ученик генерације“; 

5. похвала „Спортиста генерације“. 

 

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

Похвале се додељују на крају наставне године. 

 

Члан 12. 

 

Ученици који на крају наставне године постигну општи успех - одличан ипримерно 

владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање. 

Похвала за постигнут изузетан успех из појединих ваннаставних активности, додељује 

се ученицима који су се у току године посебно истицали у тим областима. 

 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

Члан 13. 

 

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда на основу 

следећих критеријума: 

 

1. Да је ученик носилац Дипломе „Вук Караџић“; 

2. Учешће на такмичењима наведеним у овом правилнику; 

3. Број бодова за освојена места на такмичењима – општинском, окружном, 

републичком, међународном, чији је организатор Министарство просвете, 

школа, стручна друштва и други организатори у сарадњи са Министарством 

просвете; 

4. Број посебних диплома. 

 

Услови морају бити кумулативно испуњени. 

Похвала се додељује једном ученику. 

 

Члан 14. 
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Процедуру око избора „Ученика генерације“ спроводи Комисија.  

Комисију од 3 члана образује директор Школе за сваку школску годину. 

Члан 15. 

 

Кандидата за „Ученика генерације“ може да предложи сваки члан Наставничког већа 

одн. одељењски старешина одељења Одељенском већу. 

 

Члан 16. 

 

Избор „Ученика генерације“ врши Наставничко веће на основу извештаја Комисије. 

 

Члан 17. 

 

Ако више ученика испуњава услове за Ученика генерације приступа се рангирању на 

основу бодовне листе.  

Сваком кандидату додељују се бодови за успех у ваннаставним активностима и то на 

такмичењима за све школске године које организује Министарство просвете. 

 

Члан 18. 

 

Комисија је дужна да изврши збир и евиденцију бодова. 

 

Члан 19. 

 

Кандидата који има највише бодова Правилника Комисија предлаже Наставничком 

већу за „Ученика генерације“, које затим доноси одлуку на Седници. 

Ако два или више кандидата имају исти број бодова избор ће се извршити тајним 

гласањем. 

 

Члан 20. 

 

За учешће на такмичењима у појединачној конкуренцији бодовање за похвалу „Ученик 

генерације“ се врши према следећим критеријумима: 

 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

I У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ (Такмичења која се налазе 

у стручном упутству) и САВЕЗА АМАТЕРА аматера на којима школа учествује 

 

Свако освојено место на такмичењу, у зависности од нивоа, носи одређен број бодова. 

Број бодова за освојена места по нивоима је следећи:  

 

За групу предмета: 

Српски језик (Српски језик и језичка култура и Књижевна олимпијада), Страни језици, 

Историја, Географија, Математика, Физика, Хемија, Биологија, Техничко и 

информатичко образовање (све области), Техника технологија, Информатика и 

рачунарство (такмичења основних школа из рачунарства - програмирање): 

 

Ниво и освојено место  1. место 2. место 3. место учешће 

Општински ниво 15 10 5 0 

Окружни ниво 20 15 10 5 

Републички ниво 30 25 20 8 
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Математика – „Мислиша“ 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место учешће 

Окружни ниво – основни ниво 20 15 10 5 

Републички ниво 30 25 20 8 

Похвале - 3 бода      

 

Техничко и информатичко образовање – „Шта знаш о саобраћају“ 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место учешће 

Општински ниво 15 10 5 0 

Окружни ниво 20 15 10 5 

Републички ниво 30 25 20 8 

 

Информатика и рачунарство – „Дабар“ (одличја: златно, сребрно, бронзано):  

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место учешће 

Републички ниво 30 25 20 8 

 

Информатика и рачунарство – Тесла инфо куп и сајт за безбедност интернета: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место учешће 

Окружни ниво 20 15 10 5 

Републички ниво 30 25 20 8 

 

Физичко васпитање (све из календара министарства у организацији школе) један 

најбоље рангирани резултат. 

Екипно: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место учешће 

Општински ниво 4 2 1 0 

Окружни ниво 6 4 2 1 

Међуокружни ниво 8 6 4 2 

Републички ниво 10 8 6 4 

 

Појединачно: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место учешће 

Општински ниво 8 6 4 0 

Окружни ниво 10 8 6 4 

Међуокружни ниво 12 10 8 6 

Републички ниво 14 12 10 8 

 

Шах 

Екипно: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место учешће 

Општински ниво 6 4 2 0 

Окружни ниво 8 6 4 2 
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Републички ниво 12 10 8 4 

 

Појединачно: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место учешће 

Општински ниво 8 6 4 0 

Окружни ниво 10 8 6 4 

Републички ниво 14 12 10 6 

 

Страни језик: 

Олимпијада из Руског језика за ученике 7. и 8. разреда – међународно такмичење: 

Први круг олимпијаде – квалификациони 10 бодова;  

Други круг олимпијаде – финални 20 бодова;  

 

СМОТРЕ, КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛИ 

 

I У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ (Такмичења која се налазе 

у стручном упутству) и САВЕЗА АМАТЕРА аматера на којима школа учествује 

 

„Читалићи кликераши“: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место 

Општински ниво 10 5 3 

Окружни ниво 15 10 5 

Републички ниво 20 15 10 

 

Дани ћирилице: 

 

Ниво бодова 

Републички ниво 10 

 

Рецитовање: 

 

Ниво и освојено место бодова 

Општински ниво 10 

окружни ниво 15 

покрајински ниво 20 

Републички ниво 25 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА - Такмичење хорова и оркестара 

Екипно: 

 

Ниво Бодови за члана 

Општински ниво 2 

Окружни ниво 4 

Покрајински ниво 6 

Републички ниво 8 

 

Деца композитори: 

 

Ниво  Бодови за члана 
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Окружни ниво 5 

Републички ниво 10 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Мали Пјер: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место 

Општински ниво 6 4 2 

Окружни ниво 8 6 4 

Републички ниво 12 10 8 

 

Републичка смотра ученичког ликовног старалаштва за основне школе: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место 

Републички ниво 20 15 10 

 

 

СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА – ликовни, литерарни и калиграфски радови: 

 

Ниво и освојено место 1. место 2. место 3. место 

Републички ниво 15 10 5 

 

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА У ОКВИРУ 

ЕКО – ШКОЛЕ – СВЕ ШТО ЈЕ ПОД ПОДКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА 

ПРОСВЕТЕ БОДОВАЋЕ СЕ 

Екипно: 

 

Ниво и освојено место Бодови за члана 

Републички ниво 5 

 

Појединачно: 

 

Ниво и освојено место Бодови 

Републички ниво 15 

 

Бодовање за похвалу „Ученик генерације“ за број посебних диплома се врши према 

следећим критеријумима: 

 

Свака посебна диплома носи 5 бодова. 

Број посебних диплома Х 5 бодова. 

 

Члан 21. 

 

Ученику се узимају у обзир најбољи остварени резултати из предмета у свакој 

школској години од I до VIII разреда и додељују бодови за сва освојена места на свим 

нивоима такмичења за те предмете. 

Уколико два ученика имају исти број бодова, ученик генерације биће изабран након 

корективног бодовања према додатним критеријумима, а то су: 

 

1. Број освојених места на општинским такмичењима и такмичењима вишег ранга 

од I до VIII разреда, за свако освојено место 2 бода; 
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2. Највиши ранг такмичења, највиши ниво (бодови из табеле); 

3. Број бодова за успех 5,00 на полугодишту од V до VIII разреда, за сваки разред 

по 2 бода. 

 

Бодовање по корективним бодовима се врши прво под тачком 1. па затим, ако је 

потребно, под тачком 2. и 3. 

 

Члан 22. 

 

Предлог за доделу звања Ученик генерације. 

Кандидата за „Ученика генерације“ може да предложи сваки члан Наставничког већа 

одн. одељењски старешина одељења Одељенском већу уз обавезну презентацију свих 

постигнутих резултата и освојених бодова попуњавањем табеле са елементима за 

бодовање избора ученика генерације која је саставни део Правилника. 

Табелу попуњава (придржавајући се критеријума из чланова 13. и 20. овог Правилника) 

одељењски старешина и он је одговоран за тачност података.  

Процедуру око избора „Ученика генерације“ спроводи Комисија.  

Комисију образује директор Школе за сваку школску годину. 

Ранг листа кандидата, са постигнутим резултатима, мора бити јавно објављена на 

огласној табли школе најмање три дана пре одлуке Наставничког већа. 

Наставничко веће додељује звање Ученик генерације на основу предлога комисије на 

седници. 

Звање „Ученик генерације“ додељује се једном ученику. 

 

Члан 23. 

 

Уколико и након бодовања према додатним критеријумима не може да се одреди 

ученик генерације, носилац звања Ученик генерације ће бити ученик за кога тајно гласа 

већина од укупног броја чланова Наставничког већа. 

 

IV ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ 

УЧЕНИКА 

 

Члан 24. 

 

Иницијатива за похваљивање и награђивање ученика може потећи од: 

 

1. предметног наставника; 

2. одељењског старешине; 

3. одељењског већа; 

4. Наставничког већа. 

 

Члан 25. 

 

Предлог за доделу похвале односно награде ученику доставља се надлежном органу 

Школе - Наставничком већу на разматрање и одлучивање. 

Надлежни орган школе обавезан је да примљени предлог размотри и о њему одлучи.  

Одлука се доноси већином гласова свих чланова органа. 

 

V ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОХВАЛЕ И 

НАГРАДЕ 
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Члан 26. 

 

На одлуку о додељивању похвале или награде може се уложити жалба под условом: 

 

1. ако је повређен поступак за додељивање награде; 

2. ако је одлуку о похвали, награди донео ненедлежни орган школе; 

3. ако је награду, односно похвалу добио ученик који је није заслужио. 

 

Право на жалбу има сваки заинтересовани ученик или запослени школе, у року од 8 

дана рачунајући од дана доношења одлуке о додели похвале или признања. 

 

О жалби одлучује орган који је Статутом школе одређен као другостепени орган - 

Школски одбор. 

 

Одлука по жалби је коначна. 

 

VI СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

  

Члан 27. 

 

Похвала „Спортиста генерације“ додељује се ученику завршног разреда који је у току 

школовања постигао изузетне резултате у спортској активности у школи као и 

ваннаставним активностима, одличан успех из предмета физичко васпитање на крају 

сваке школске године од 5. до 8. разреда, и постигао најмање врло добар успех на крају 

сваке школске године од 5. до 8. разреда и примерно владање на крају сваке школске 

године од 5. до 8. разреда. 

 

Похвала се додељује једном ученику тј. спортисти или спортисткињи. 

 

Избор кандидата за „Спортисту генерације“ врши се комисијски. 

 

Комисију од 3члана за сваку школску годину именује директор школе. 

  

Члан 28. 

 

Кандидата за „Спортисту генерације“ може да предложи сваки члан Наставничког већа. 

 

Члан 29. 

 

Избор „Спортисте генерације“ врши Наставничко веће на основу извештаја Комисије. 

 

Члан 30. 

 

Ако више кандидата испуњава услове за „Спортисту генерације“ приступа се 

рангирању на основу бодовне листе. 

Сваком кандидату додељују се бодови за постигнути успех у ваннаставним 

активностима и то на школским такмичењима за све школске године на спортским 

такмичењима. 

 

Екипно: 

 

Ниво и освојено место  1. место 2. место 3. место учешће 
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Општински ниво 4 2 1 0 

Окружни ниво 6 4 2 1 

Међуокружни ниво 8 6 4 2 

Републички ниво 10 8 6 4 

 

Појединачно: 

 

Ниво и освојено место  1. место 2. место 3. место учешће 

Општински ниво 8 6 4 0 

Окружни ниво 10 8 6 4 

Међуокружни ниво 12 10 8 6 

Републички ниво 14 12 10 8 

 

КРОС РТС: 

 

Ниво и освојено место  1. место 2. место 3. место 

Школски ниво 6 4 2 

 

Члан 31. 

 

Комисија је дужна да изврши збир и евиденцију бодова сагласно одредбама 

Правилника. 

 

Члан 32. 

 

Кандидата са највећим бројем бодова Комисија предлаже Наставничком већу за 

„Спортисту генерације“, које затим доноси одлуку гласањем на седници. 

Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, избор „Спортисте генерације“ 

врши се таним гласањем. 

 

Члан 33. 

 

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у 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, додељују се за испољену хуманост и ангажованост 

у добротворним акцијама (покретањеа, учешће, залагање). 

Награда се додељује на крају наставне године. 

 

Члан 33. а. 

 

VI Светосавске награда 

 

Додељује се за: 

 

1. Испољену хуманост и ангажованост у добротворним акцијама (покретање, 

учешће, залагање); 

2. Признања на светосавским ликовним, музичким, драмским и литерарним 

конкурсима; 

3. Унапређење у раду школе, ангажовање у културној и јавној делатности школе. 
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Награда се може доделити у виду: 

 

1. плакете; 

2. дипломе; 

3. књиге; 

4. материјалне награде; 

5. упућивање на екскурзије, излете, зимовање, летовање; 

6. посете позориштима, биоскопским представама и сл. 

 

Награда се може доделити родитељу, запосленом, ученику школе, спонзору односно 

донатору школе, појединцу или институцији, пензионеру установе, заслужном 

грађанину. 

Кандидата за Светосавску награду може да предложи сваки члан Наставничког већа. 

Одлуку о додељивању награде доноси Наставничко веће тајним гласањем.  

 

Члан 34. 

 

Ученицима награде могу додељивати спонзори и донатори. 

  

Члан 35. 

 

Поједином ученику може се истовремено доделити и похвала и награда. 

  

Члан 36. 

 

Похвале и награде додељује директор Школе према критеријумима утврђеним актом. 

Предлоге за похвалу и доделу награда дају одељенске старешине. 

О предлогу се изјашњава - даје мишљење, Одељењско веће. 

О предлогу одлучује Наставничко веће. 

 

Члан 37. 

 

Похвале се додељују у писменом облику и садрже назив школе и надлежног органа 

који похвалу додељује, врсту похвале, презиме и име ученика, ознака разреда и 

одељења, датум издавања, потпис овлашћеног лица оверен печатом Школе.  

 

Члан 38. 

 

Награде се могу доделити и у виду: 

1. материјалне награде; 

2. упућивање на екскурзије, излете, зимовање, летовање; 

3. посете позориштима, биоскопским представама и сл. 

 

Члан 39. 

 

Изречене похвале (усмене или писмене), као и награде уписују се у ђачку књижицу 

ученика. 

  

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 
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Измене и допуне овог Правилника вршиће се по поступку који је предвиђен за његово 

доношење. 

 

Члан 41. 

 

Правилник се објављује на огласној табли Школе.  

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

Школе. 

 

 

 Председник Школског одбора 

 Љиљана Бајин 

  

 ____________ 

 

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана 01.04.2019. године. и ступа на 

снагу осмог дана од дана његовог објављивања. 

 

Секретар школе 

Далиборка Петровић 

 

__________________ 


