
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“     
Број:1119/2013 
Датум:17.10.2013.године. 
Б а б у ш н и ц а 
  
 
 На основу члана 57.ст.1.тач.1. и чл. 66. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) Школски 
одбор ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници на седници од 17.10.2013.г. 
доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

 
1) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овим правилником утврђују се: врсте похвала, признања и награда (у 
даљем тексту: награда), које ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“ у Бабушници (у 
даљем тексту: школа), додељује својим ученицима; критеријуми за похваљивање, 
награђивање и додељивање признања; орган школе који одлучује о похваљивању 
и награђивању ученика. 

Члан 2. 
 Циљ примене овог правилника је подстицање ученика и њихових 
наставника на постизање што бољих резултата ученика у учењу и владању, 
наставним и ваннаставним активностима, активнији рад ученика у ученичким 
организацијама, спортским друштвима, секцијама Дома културе и друго, са циљем 
афирмације рада и стваралаштва, односно ученика и школе у средини и шире и 
презентовање делатности и укупних резултата школе. 

Члан 3. 
 Ученик (ученици чланови тима, екипе, одељења, секције и слично), 
награђују се за постигнут успех: у учењу и владању; на такмичењима ученика у 
организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и стручних 
друштава; за радове достављене на школске и друге конкурсе; на плану културне 
и јавне делатности школе; на спортским такмичењима – јесењи и пролећни крос 
ученика, такмичењима унутар клубова и турнирима; у акцијама ДКР; за рад у 
ученичким организацијама и слично. 
 Школа похваљује ученике појединце за постигнут резултат или рад са којим 
је учествовао на конкурсу, односно групу ученика који чине тим, екипу, хор, 
одељење и слично, за њихов резултат. 

2) BРСТЕ ПОХВАЛА, ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 
Члан 4. 

 Ученик може бити похваљен усмено и писмено. 
 Усмену похвалу ученику упућује предметни наставник – ментор или 
одељењски старешина, на часу или родитељском састанку, пред ученицима 
одељења или родитељима и ученицима. 
 Писмено школа похваљује ученика доделом дипломе, похвалнице и слично, 
на коју се исписује назив школе, ко је награђен и за који резултат, ко га је наградио, 
време награђивања, са потписом директора школе и печатом установе. 
 Признање се ученику може учинити давањем пехара, медаље, значке и 
слично. 



 Награде које школа додељује ученицима пригодне су и могу бити: у 
књигама, ђачком прибору, спортским реквизитима, другим пригодним предметима; 
бесплатне екскурзије за ученике, летовања, зимовања, новчане награде и слично, 
а њихову укупну и појединачну вредност у конкретном случају- за школску годину, у 
складу са финансијским планом, утврђује Наставничко веће на предлог директора 
школе, истовремено са одлучивањем о додељивању награде. 

Члан 5. 
 Писмена признања и награде ученицима се уручују на Дан Светог Саве, на 
Дан школе – 20. маја и на Видовдан, када се саопштава одлука о награђивању и 
директор школе уручује награде. 

Члан 6. 
 На крају наставне године године школа похваљује све ученике који су у току 
наставне године постигли одличан успех и примерно владање, а у зависности од 
финансијских могућности и пригодно их награђује. 
 Ученицима првог разреда додељује се признање за завршен први разред. 

Члан 7. 
 Школа организује сва такмичења и смотре школског нивоа, а домаћин је, по 
одлуци организатора такмичења, за општински ниво такмичења. Када се стекну 
услови школа може организовати и такмичења и смотре ученика и вишег ранга. 
 У школи се приређују изложбе радова који су резултат ученичког 
стваралаштва. 
 Школа издаје ђачки лист поводом Дана школе у циљу представљања рада 
и постигнутих резултата у школи у току школске године. 

Члан 8. 
 Ученици учествују на такмичењима из наставних предмета које организује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја са стручним друштвима и 
савезима. 
 Ученици уз помоћ предметних наставника или наставника ментора израђују 
радове и учествују на конкурсима у области ликовног, литерарног, производно-
техничког и информатичког стваралаштва. 
 Кроз слободне активности у школи и секције Дома културе и спортских 
друштава ученици се припремају за спортска такмичења, музичка такмичења, 
изложбе и друге културне и јавне манифестације. 

 
3) КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ 

Члан 9. 
 Пласман за награђивање, у смислу овог правилника, јесте пласман на једно 
од прва три места на ранг листи такмичара, односно победнички пласман који 
ученика квалификује за виши ранг такмичења, према критеријумима организатора 
такмичења или смотре или турнира. 
 Аутор награђеног рада је ученик или група ученика чији је рад од 
организатора конкурса издвојен и означен као успешан (изложен на изложби, 
штампан, унет у каталог, рангиран и слично). 
 Ученик који је као члан секције или спортског клуба учествовао на 
такмичењу или смотри или турниру и постигао резултат према критеријумима 
организатора (освајачи медаља, пехара и др.). 
  

Члан 10. 
 Школа похваљује ученике школе који су по пропозицијама организатора 
такмичења побеђивали на општинским такмичењима, а похваљује и награђује 
ученике који су побеђивали на окружним и међуокружним такмичењима, без 



обзира на даљи пласман и учеснике републичких или међународних такмичења 
или смотри или турнира. 
 Школа награђује ученике који буду изабрани за „ученике генерације“, у 
складу са критеријумима из овог правилника, док ресорно Министарство не донесе 
подзаконски акт којим ће да утврди критеријуме за избор „ученика генерације“. 
 Школа награђује победнике школских турнира и такмичења поводом Дана 
Светог Саве и Дана школе. 
 Школа додељује „читалачку значку“ тројици најактивнијих читалаца у тој 
школској години, на предлог школског библиотекара. 
 У складу са Правилником о дипломама за изузетан успех у основној школи 
министра просвете школа додељује дипломе „Вук Караџић“ и посебне дипломе за 
поједине предмете ученицима који завршавају осми разред. 

Члан 11. 
 „Ученик генерације“ за школску годину може бити само одличан ученик 
примерног владања у тој школској години. 
 Критеријуми за избор „ученика генерације“ су: 

• одличан успех : 4 бода за успех 4,50 до 4,99 и 5 бодова за просечну оцену 
5,00; 

• Личне карактеристике ученика генерације су: 
 (одељењски старешина предлаже до 5 бодова); -уколико је ученик: способан 
да ради као члан тима, групе и сл. на нивоу одељења, разреда или школе;- 
препознаје и уважава дечја и људска права; -има одговоран однос према 
обавезама; -брине о свом здрављу и здрављу својих другова; - активно 
доприноси у раду одељењске заједнице у пружању свих облика помоћи 
ученицима на дужем кућном или болничком лечењу или ученицима са 
инвалидитетом, са сметњама у развоју или социјално ускраћеним, у 
прилагођеном начину образовања и васпитања (још 5 бодова); -да је 
неконфликтан и толерантан и слично); 
• Пласман на такмичењима: 
а) пласман са општинског на окружно или међуокружно такмичење 3 бода, а 
кад је пласман остварен првим резултатом-местом-наградом - 5 бодова; 
другим резултатом- местом-наградом - 4 бода; трећим резултатом-местом-
наградом - 3 бода. Уколико записник комисије која је вредновала радове на 
општинском такмичењу не садржи податке о месту-рангу такмичара, сваки 
ученик пласиран на виши ранг такмичења бодује се са три бода; 
б) пласман на окружном такмичењу: 1.место – резултат- награда – 6 бодова; 
2.место – резултат- награда – 5 бодова; 3.место – резултат-награда – 4 бода:- 
пласман на републичко такмичење без освајања награде – 4 бода; 
в) пласман на међуокружном такмичењу: 1. место – резултат-награда - 8 
бодова; 2.место – резултат –награда – 7 бодова; 3.место – резултат-награда – 
6 бодова:- пласман на републичко – државно такмичење, без освајања 
награде- места – 6 бодова; 
г) в) пласман на републичком такмичењу: 1. место – резултат-награда- 16 
бодова; 2.место – резултат-награда – 15 бодова; 3.место – резултат-награда – 
14 бодова:- пласман на међународно такмичење без освајања награде – 14 
бодова; учешће на републичком такмичењу – 10 бодова; 

• Освојене награде: 
а) на школским конкурсима или турнирима организованим поводом Дана Светог 
Саве, Дана школе и другим, по одлуци Наставничког већа, по један бод за сваку 
награду; 



б) на кросу ученика који организује школа – по један бод за прва три места у 
разреду; 
б) Награда на математичком турниру „Мислиша“, „Кенгур“ и другим турнирима 
математичких друштава- 6 бодова прва награда, 5 бодова друга награда и 4 бода 
трећа награда; похвала на истом конкурсу - 3 бода; награда – место на вишем 
нивоу такмичења, који се не организује у школи, 12 бодова; 
б) на ликовним или литерарним или музичким или информатичко-техничким 
конкурсима других организатора - 3 бода по награди; а ако је конкурс 
међународног карактера 6 бодова по награди; 
б) на такмичењима спортских клубова и друштава, плесних школа и слично 
окружног и вишег ранга, три бода за награду-место на окружном рангу, шест 
бодова за награду-место- на државном такмичењу и 12 бодова за резултат на 
међународном турниру, по свакој награди; 

• Резултати у:  
- реализацији програма културних активности школе или програма слободних 
активности ученика или програма школског спорта и спортских активности или 
програма заштите животне средине или друштвено-корисном раду или еколошким 
активностима или уређењу ентеријера и екстеријера школе, одржавању зелених 
површина у школи и слично – 1 бод по активности; 
- раду фолклорне секције Школе или Дома културе – наступи у првој поставци, 
према извештају кореографа или руководиоца секције – 3 бода; 
- раду хора или оркестра – наступи који нису такмичарског карактера – 1 бод по 
наступу. 

Резултат који постигне екипа- тим на такмичењу, турниру, конкурсу или 
слично, вреднује се сваком члану. 
 Ученику се збрајају бодови са сваког ранга такмичења. 

 
4) ОДЛУЧИВАЊЕ О НАГРАЂИВАЊУ 

Члан 12. 
Наставничко веће школе доноси одлуку о похваљивању и награђивању 

ученика, на образложени предлог одељењског старешине, већином гласова 
присутних чланова већа.  

Одељењски старешина предлог формира на основу података из евиденција 
којима сам располаже и података које добије на седници одељењског већа од 
других наставника, а на основу педагошке евиденције наставника и прилога које 
садржи педагошка евиденција-портфолија. 

Одлука о похваљивању и награђивању ученика школе записнички се 
евидентира и на погодан начин објављује. 

Одлука о „ученику генерације“ и наградама- местима на окружним, 
међуокружним и државним такмичењима евидентира се у дневнику образовно-
васпитног рада и у матичној књизи ученика.  

Евиденцију о такмичењима ученика води школски педагог и предметни 
наставници у прописаној евиденцији и у педагошкој документацији, у складу са 
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

 
Члан 13. 

 Школа је дужна да као архивску грађу чува записнике и извештаје са 
школски, општинских и виших рангова такмичења ученика, извештаје организатора 
конкурса, туринра и слично, сходно рангу такмичења или конкурса, две године од 
завршеног основног образовања и васпитања ученика на које се евиденција 
односи. 



 Одлуке о награђивању чувају се у року чувања записника са седница 
Наставничког већа школе, односно дневника образовно-васпитног рада. 

Члан 14. 
 Средства за награђивање ученика школа обезбеђује: из буџета општине 
Бабушница, донација, реализацијом акција ДКР, из других сопствених прихода 
школе.  

Висина појединачних награда ученицима утврђује се после формирања 
фонда за награде ученика и његовог распоређивања по категоријама награда. 
 

5) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15. 

 Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на 
огласној табли школе дана 18.10.2013.године. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да се примењује Правилник о 
похваљивању и награђивању ученика број:60/2011-1  од 09.02.2011. године. 
 Тумачење одредаба овог правилника даје Наставничко веће школе. 

  
Члан 16. 

 Одредбе овог правилника се не примењују ако су у супротности са нормама 
из подзаконског акта који донесе министар просвете у поступку уређивања питања 
похваљивања и награђивања ученика. 

Школски одбор ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници 
 

 
 
        Председник 
                    Школског одбора, 
        Саша Филиповић 
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У Бабушници, октобра 2013. године  


