
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД“ 

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања («Сл. гласник РС», бр. 88/2017 - даље: Закон) и  Статута Основне школе 
"Добросав Радосављевић-Народ", Мачванска Митровица, Школски одбор је на 
седници одржаној дана 29.03.2018.године доноси: 
 
 
 

 
ПРАВИЛНИК 

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 
 
 
 

                                                          I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 
                                                       
                                                                      Члан  1. 
 

Овим Правилником прописују се врсте похвала и награда ученика Основне школе „Добросав 
Радосављевић-Народ“ у Мачванској Митровици (даље: Школа), као и услови и начин 
њиховог доношења. 
 
                                                                Члан  2. 
 
У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном раду и 
слободним активностима Основна школа ''Добросав Радосављевић-Народ'' (у даљем тексту 
Школа) награђује и похваљује ученике који постижу изузетне резултате у: 

 - реализацији и примени наставног програма; 
- успешном репрезентовању Школе на такмичењима, смотрама и у истраживачком 
раду; 
 -организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности; 
- другим облицима рада дефинисаним Планом рада Школе. 
 
 
                                                                II  ПОХВАЛЕ 
 
                                                                Члан  3. 
 Похвале могу бити за: 
1. одличан општи успех и примерно владање; 
2. постигнут изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета и области; 
3. изузетан успех у појединим ваннаставним активностима; 
4. освојено прво, друго или треће место на такмичењима (школском,општинском, окружном, 

републичком, међународном); 
5. похвала „Ученик генерације“; 
6. похвала „Спортиста генерације“; 
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7. друге похвале по одлуци стручних органа школе. 
 
Похвала из става 1. тачке 5. и 6. овог члана, додељују се само ученицима завршног разреда. 

 
                                                           Члан  4. 

Похвале додељују: 
1. предметни наставник; 
2. одељењски старешина; 
3. Одељењско веће; 
4. Наставничко веће; 
5. Директор школе. 

 
Предметни наставник – похваљује ученика за нарочито залагање и постигнут успех у 
савлађивању градива из одређеног предмета. 
Одељењски старешина – похваљује ученика који се посебно истиче у учењу, примерном 
владању, редовном похађању наставе и позитивном деловању у колективу. 
Одељењско веће – похваљује ученика који се посебно залаже за успех одељења и у пружању 
несебичне другарске помоћи ученицима који имају проблема у савладавању појединих 
наставних области. 
Наставничко веће -  додељује ученицима похвале, награде и дипломе.   
Директор Школе – похваљује ученике и одељењске заједнице на основу постигнућа у учењу 
и владању, школским акцијама, такмичењима, смотрама и другим активностима у току 
школске године 

 
                                                           Члан  5. 
 

Похвале могу бити усмене и писмене. 
 
                                                                Члан  6. 
 
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току 
наставног периода и саопштава их одељењски старешина. 
Усмене похвале се саопштавају јавно, кроз књигу обавештења, пред одељењем, свим 
разредима, свим запосленима у Школи или пред наставницима и родитељима. 

 
                                                                        Члан  7. 
 

Писмено похваљивање се врши у виду Похвалнице која се штампа у зависности од 
материјалних могућности Школе. 
Писмену похвалу одељењског старешине и одељењског већа ученик добија за остварене 
резултате у раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, 
на крају класификационог периода или на крају првог полугодишта и уписује се у ђачку 
књижицу. 
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                                                           Члан  8. 
 

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут 
изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у 
току наставне године посебно истицали у тим наставним активностима, на предлог 
предметног наставника. 
Писмено похваљивање се врши у виду Похвалнице која се штампа у зависности од 
материјалних могућности Школе. 
 

                                                                        Члан  9. 
 

Наставничко веће Школе, додељује ученицима Похвале, Награде и Дипломе на предлог 
одељењског старешине и одељењског већа. 

 
       Наставничко веће додељује дипломе; 

1. за одличан успех и примерно владање на крају наставне  године; 
2. дипломе „Вук Караџић“; 
3. посебне дипломе. 

 
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан општи успех у  учењу и 
примерном владању. 

Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику: 

1.Ако је од петог до осмог разреда на крају сваке школеке године постигао одличан 
успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом, 
2.Ако је имао примерно владање, 
3.Ако је поред постигнутог одличног успеха из свих предмета и примерног владања 
добио најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на 
општинском или градском такмичењу, 
 
Диплома „Вук Караџић“, изузетно, може се доделити ученику који из објективних 
разлога није постигао одличан успех у свим разредима и то из предмета за које је 
поред залагања потребна одговарајућа, посебна способност као музичка култура, 
ликовна култура и физичко васпитање. 

Посебна диплома додељују се ученику за наставни предмет који је изучаван 
најмање две школске године. 

 
Посебна диплома се додељује ако је ученик : 
1.постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке 
школске године, 
2.постигао одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године, 
3.добио једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу, 

 
Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног 
предмета, Посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тачке 1. и 2. 
овог члана испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и 
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постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено 
наставним планом и програмом. 

 
       Врсте диплома, односно награда и ближе услове за њихово додељивање прописује министар. 
 
 

Члан 10. 
 

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне 
године, под условом да је ученик: 
1. постигао одличан општи успех и примерно владање,  од првог до завршног разреда; 
2.  да је увек одговорно и успешно извршавао преузете обавезе; 
3.  да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа 
другарског поверења, отворености, искрености према ученицима и да ужива поштовање међу 
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; 

       Услови из  овог члана морају бити кумулативно испуњени. 
 

Члан 11. 
 

Похвала „ Ученик генерације “ додељује се ученику који током школовања освоји једно од 
прва три места на такмичењима, почев од општинског до међународног такмичења. 
Сва такмичења морају бити организована под покровитељством Министарства просвете и 
предвиђена календаром такмичења. 

 
ниво такмичења освојено место број бодова пласман на виши ранг 

ОПШТИНСКО 
прво 5 Ученик који се пласирао 

на окружно такмичење добија 
2 бода. 

 

друго 4 
треће 3 

ОКРУЖНО/ 
РЕГИОНАЛНО 

прво 15 Ученик који се пласирао 
на републичко такмичење 

добија 4 бода. 
 

друго 10 
треће 5 

РЕПУБЛИЧКО 
прво 20 Ученик који се пласирао 

на међународно такмичење 
добија 15 бодова. 

 

друго 15 
треће 10 

МЕЂУНАРОДНО 
прво 40 

 друго 30 
треће 20 

 
Уколико се бодује екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе припада 30%     
предвиђених бодова. 
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Члан 12. 
 

Признање „Светосавска повеља“ додељује Скупштина града Сремска Митровица 
ученику за посебна достигнућа из области: српског језика и књижевности, природних 
наука, друштвених наука, технике, музике, ликовног стваралаштва, физичке културе и 
практичне наставе. 
За додељено признање «Светосавска повеља» ученик добија 20 бодова. 

 
Члан 13. 

 
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и 
примереном владању.  
За додељену диплому „Вук Караџић“ ученик добија 15 бодова. 

 
Члан 14. 

 
Посебна диплома додељује се ученику за изузетан успех показан из појединог 
наставног предмета. 
За сваку додељену посебну диплому ученик добија 10 бодова. 
 
 

 
Члан 15. 

 
Бодовање спроводи комисија, коју чине: директор школе,  одељењске старешине 
ученика који се бодују и 1 стручни сарадник. 
Записник о бодовању је саставни део записника са седнице Наставничког већа.  
 

Члан 16. 
 

Похвала  «Ученик генерације» се додељује само једном ученику. 
Похвала "Ученик генерације" додељује Наставничко веће, на предлог одељенског већа, 
по прибављеном мишљењу ученичког парламента и извршеном бодовању. 

        
Ако два или више кандидата имају исти број бодова, Наставничко веће јавним гласањем 
доноси одлуку, коме ће од њих бити додељена похвала „Ученик генерације“. 

       
Наставничко веће доноси одлуку већином гласова од укупног броја  присутних 
чланова и та одлука је коначна.  

   
      Члан 17. 

 
Ученик генерације, добија награду у облику књиге.  
Ученик генерација може добити награду и у облику другог примереног поклона у складу са 
могућностима Школе, донатора или спонзора. 
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Члан 18. 

 
Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који 
је у току школовања постигао изузетне резултате (појединачно или као члан екипе) у 
спортским активностима и најмање општи врло добар успех из наставних предмета и 
примерно владање.  
Похвала „Спортиста генерације“ додељује се ученику који током школовања освоји 
једно од прва три места на спортским такмичењима, почев од општинског до 
међународног такмичења. 
Сва такмичења морају бити организована под покровитељством Министарства 
просвете и предвиђена календаром такмичења. 
 

ниво такмичења освојено 
место број бодова пласман на виши ранг 

ОПШТИНСКО 
прво 5 Ученик који се 

пласирао на окружно 
такмичење добија 2 бода. 

 

друго 4 
треће 3 

ОКРУЖНО/ 
РЕГИОНАЛНО 

прво 15 Ученик који се 
пласирао на републичко 

такмичење добија 4 бода. 
 

друго 10 
треће 5 

РЕПУБЛИЧКО 
прво 20 Ученик који се 

пласирао на међународно 
такмичење добија 15  бодова. 

 

друго 15 
треће 10 

МЕЂУНАРОДНО 
прво 40 

 друго 30 
треће 20 

 
Уколико се бодује екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе припада 30% 
предвиђених бодова. 

Члан 19. 
 

Бодовање спроводи комисија, коју чине: директор школе,  одељењске старешине 
ученика који се бодују и 1 наставник физичког васпитања. 
Записник о бодовању је саставни део записника са седнице Наставничког већа.  
Похвалу из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, на предлог одељенског 
већа, по прибављеном мишљењу Ученичког парламента и извршеном бодовању. 
Спортиста генерације“, добија награду у облику књиге. 
Спортиста генерације може добити награду и у облику другог примереног поклона у складу 
са могућностима Школе, донатора или спонзора. 
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Члан  20. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Похвале „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“ јавно се саопштавају пред 
органима Школе, ученицима и родитељима. 

 
                                                                             III НАГРАДЕ 
 
 

Члан  21. 
 

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

                                                                               Члан  22. 
 

   Награде се могу додељивати поједином ученику, групи ученика или целом одељењу. 
   Награду не може добити ученик који нема примерно владање. 
 

 
                                                                                    Члан  23. 
. 
     Награда се додељује на крају наставне године. 
 
 
                                                                                     Члан  24. 
 

 Предлог за награду даје одељењски старешина. 
 Награду додељује Наставничко веће по прибављеном мишљењу Одељењског већа. 
 Наставничко веће награђује књигама ученике осмог разреда, за одличан успех и 
примерно владање на крају наставне године. 
 

Члан 25. 
   

   Ученици се могу наградити  на следећи начин: 
 
1. упућивањем на екскурзију, излет, летовање, зимовање, 
2. посетом позоришним представама, концертима, спортским манифестацијама и сл.; 
3. куповином књига, спортске опреме, школског прибора и сл.; 
4. у изузетним случајевима и новчаним наградама. 

 
 
                                                                             Члан  26. 
 

Ученицима награде могу додељивати спонзори и донатори. 

7 
 



ОСНОВНА ШКОЛА „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД“ 

Награде из става 1. овог члана обавезно се уручују ученицима преко Школе, која активно  
учествује у давању  мишљења о додељивању награде. (уз активно учешће и мишљење 
стручних органа школе о додељивању ове награде). 

 
 

                                                                          Члан  27. 
 

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 
 
 
 
                                                   IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  28. 

Поступак измена и допуна овог Правилника спроводи се на исти начин и по 
поступку прописаном за његово доношење.  

             Члан 29. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
похваљивању и награђивању број од  . године 

Члан  30. 

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

У Мачванској Митровици 

Деловодни број: 260-7 /2018 

 Датум: 29.03.2018. године 
 

      
 Председник Школског одбора: 

__________________________ 
              Александра Гагић 

 
 

Правилник је објављен на огласној табли школе дана 29.03.2018 године,  
а ступио је на снагу дана 06.04.2018. године. 
 

 
Секретар школе 

         _____________ 
         Милена Прерад 
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