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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) Школски одбор ОШ  „Стеван 
Дукић“ из Београда, на седници одржаној 26.11.2020. године доноси 

 

 
 
 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА 
 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„СТЕВАН ДУКИЋ“ 

 
 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се начин доделе, врста похвала, награда и диплома 
ученицима ОШ „Стеван Дукић“. 

Члан 2. 

Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу 
изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада могу бити 
похваљивани и награђивани, у складу са општим актом школе.  

Награде и похвале изричу органи школе у складу са одредбама овог Статута и других 
општих аката. 

Члан 3.  

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно, пред одељењем, свим 
запосленим у школи или пред наставницима и родитељима. 

Награде могу бити у облику посебних диплома, књига, школског прибора, а у изузетним 
случајевима и у новчаним износима. 

Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори.  

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказује кроз 
плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме и сл. 

Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за постигнуте 
резултате на такмичењима, у учењу, владању и слично.  

Предлог за доделу награда и похвала даје одељењски старешина, на основу мишљења 
одељењског већа, или стручног актива.  

Награде из овог члана додељују се у складу са могућностима школе, а на основу 
предлога Наставничког већа и одлуке Школског одбора. 

Члан 4. 

Похвалу и награду не може добити ученик који нема примерно владање. 
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Члан 5. 

Писмене похвале (похвалнице) додељују: директор школе, Наставничко веће или 
ученичке организације.  

Усмене похвале упућује: директор школе, одељењски старешина или предметни 
наставници.  

Члан 6. 

Писмене похвале се додељују: Одељењској заједници, ученичкој организацији, групи 
ученика, и појединцу који су својим радом, залагањем истакли у односу на остале колективе 
и појединце.  

Писмене похвале се додељују и појединцу и групи ученика који су на такмичењима у 
школи или ван ње постигли запажене резултате.  

Усмене похвале се упућују одељењској заједници, ученичкој организацији, групи 
ученика и појединцу који су својим радом, залагањем или понашањем истакли у односу на 
остале колективе и појединце.  

Члан 7. 

Награде могу бити додељење у виду: посебних диплома, књига, школског прибора, 
одеће, новчаног износа.  

Награду додељују Наставничко веће, Савет родитеља, Ученичке организације, 
друштвене институције, правна и физичка лица.  

Награда се додељује одељењској заједници, ученичкој организацији, групи ученика и 
појединцу који су се својим радом, залагањем или понашањем истакли у односу на остале 
колективе и појединце. 

Награда се додељује ученицима који се истичу својим радом и понашањем, као и 
ученици који постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-
васпитног рада, као и ученици који су остварили изузетне резултате на такмичењима, 
конкурсима, смотрама републичког и међународног нивоа.  

Члан 8. 

Наставничко веће додељује похвале, награде, дипломе и то:  

1. За одличан успех на крају школске године,  

2. Дипломе „Вук Караџић“  

3. Посебне дипломе  

4. Ученик генерације  

5. Спортиста генерације 

6. Таленат генерације 

Члан 9. 

Наставничко веће писмено похваљује (додељује похвалницу) ученике од другог до 
осмог разреда за одличан успех и примерно владање на крају школске године.  
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Члан 10. 

Наставничко веће поводом Дана Светог Саве и поводом Дана школе награђује ученике 
који су освојили 1, 2. и 3. место на литерарном и ликовном конкурсу, или који су својим 
радом и понашањем допринели угледу школе. 

Члан 11. 

Наставничко веће додељује диплому „ Вук Караџић“.  

Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан општи успех, учење и 
примерно владање. 

Диплома „ Вук Караџић“ додељује се ученику:  

 ако је од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигао одличан 
успех из свих предмета који су прописани Наставним планом и програмом,  

 ако је ученик имао примерно владање,  

 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,  

Члан 12. 

Диплома „Вук Караџић“ изузетно, може да се додели 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.  

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 којим ученицима Посебне дипломе из 
члана  10. овог Правилника.  

Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ покреће Одељењско веће осмог разреда.  

Члан 13. 

Наставничко веће додељује Посебне дипломе:  

Посебне дипломе се додељују ученицима за наставни предмет који се изучава најмање 
две школске године.  

Посебне дипломе се додељују 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 1.2. овог члана 
испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне потпуније и шире 
познавање садржаја, него што је предвиђено наставним планом и програмом.  
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Члан 14. 

Ученику се додељује Посебна диплома за следеће наставне предмете:  

1. српски језик  

2. страни језик  

3. историја 

4. географија 

5. биологија 

6. математика 

7. физика 

8. хемија 

9. музичка култура 

10. ликовна култура 

11. физичко васпитање 

12. техника и технологија 

Члан 15. 

Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић“ може се доделити једна или више 
Посебних диплома, под условом који је утврђен овим Правилником.  

Поступак доделе Посебних диплома покреће Одељењско веће школе.  

Члан 16. 

Ученику који у току савлађивања целокупног наставног плана и програма постиже 
изузетне резултате у учењу и владању, проглашава се одлуком Наставничког већа Учеником 
генерације. 

Члан 17. 

Предлог за доделу звања Ученика генерације даје Одељењска заједница и Одељењски 
старешина одељења.  

Предлог разматра Одељењско веће, а Одлуку о носиоцу звања доноси Наставничко 
веће, на седници, јавним гласањем.  

Наставничко веће гласа и ти гласови се сабирају са осталим критеријумима тако да 
првопласиран  добија 10 бодова, другопласиран 9 бодова, трећепласиран 8 бодова.  

Наставничко веће проглашава Ученика генерације на основу укупног броја бодова. 

У случају да је број  бодова изједначен између два ученика, за Ученика генерације биће 
изабран онај ученик који на основу мишљења Наставничког већа својом личношћу и 
понашањем даје бољи пример вршњацима. 

 

Звање Ученик генерације додељује се једном ученику.  
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Члан 18. 

За Ученика генерације може бити изабран ученик који испуњава следеће услове:  

1. да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима,  

2. да је у току школовања имао примерно владање,  

3. да је ученик школе у којој је кандидат за Ученика генерације најмање три последње 
године школовања. 

 

Члан 19. 

Критеријуми и систем бодовања за избор Ученика генерације: 

1. Општи школски успех ученика од 1-8 разреда  

2. Постигнуће на индивидуалним такмичењима  

3. Постигнуће на групним такмичењима  

4. Успех на смотрама ван школе  

5. број школских секција и организација у којима је ученик члан 2 године за редом 

6. Број ваншколских секција /активности у којима је ученик члан 2 године за редом  

7. Процене свих предметних наставника који предају ученику  

8. Похађање паралелне школе (балетска, музичка, Петница) 

9. Учешће у Ученичком парламенту 

1) Постигнуће на индивидуалним такмичењима у организацији Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја:  

- општинско: I место ....................... 5 бодова  

- општинско: II  место ..................... 3 бода  

- општинско: III место ..................... 1 бод  

- градско: I место ............................. 10 бодова  

- градско: II место ............................ 8 бодова  

- градско: III  место .......................... 6 бодова 

- градско: учешће ............................ 4 бода  

- републичко: I место ...................... 15 бодова  

- републичко: II  место .................... 14 бодова  

- републичко: III место .................... 13 бодова  

- републичко: учешће ..................... 6 бодова  
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- међународно такмичење: I место .............. 20 бодова  

- међународно такмичење: II место ............. 19 бодова  

- међународно такмичење: III место ............ 18 бодова  

Свака освојена диплома се бодује . 

2) Постигнуће на групним такмичењима (музичка, спортска, веронаука, Црвени 
крст...) у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

- општинско: I место ....................... 3 бода  

- општинско: II место ..................... 2 бода  

- општинско: III место ..................... 1 бод 

- градско: I место ............................ 6 бодова  

- градско: II место ........................... 5 бодова  

- градско: III место .......................... 4 бода 

- републичко: I место ...................... 9 бодова  

- републичко: IIместо ..................... 8 бодова  

- републичко: III место .................... 7 бода  

- међународно такмичење: I место .............. 12 бодова  

- међународно такмичење: II место ............. 11 бодова  

- међународно такмичење: III  место ........... 10 бодова  

3) Успех на смотрама ван школе:  

- I место ............................................ 3 бода  

- II место ........................................... 2 бода  

- III место .......................................... 1 бод  

- Похвала .......................................... 1 бод  

Ученик доставља диплому/медаљу са најбољим пласманом. 

4) Број школских секција и организација у којима је ученик члан 2 године за редом :  

- свака секција ................................. 1 бод 

5) Број ваншколских секција – активности у којима је ученик члан 2 године за редом 
(музичка школа, балетска, школа језика, школа вештина, Центар за таленте, 
спортски клубови, клубови социјалних вештина ...)  

- свака секција /активности ........... 1 бод  

6) Процене предметних наставника који предају ученицима 
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- залагање и укључивање у активности у оквиру предмета (нпр. израда наставног 
средства, акције ван школе у сарадњи са локалном средином и слично) .... 1 бод 

- интересовање за наставни предмет (изражено кроз самостално тражење и 
коришћење додатне литературе и извора знања) .... 1 бод 

- коректан однос према другима у одељењу и школи (ненасилна комуникација).... 1 
бод  

- спремност за помоћ друговима у одељењу и школи .... 1 бод 

Ову активност спроводи одељењски старешина..../ укупно 4 бода 

7) 8. За сваку годину завршене школе.......1 бод (доказ: документ паралелне школе) 

 за сваку годину руковођења Ученичким парламентом....1 бод 

 за сваку годину чланства у ученичком парламенту...........0,5 бодова 

 за сваку годину чланства у школском тиму/активу............0,5 бодова 

Критеријуми за избор спортисте генерације 

Члан 20. 

Награда спортисте генерације се додељује ученику завршног разреда који се у својој 
генерацији највише истакао у спортским активностима. 

Обавезни критеријуми за изборе спортисте генерације су: 

1) да је ученик постигао одличан успех из наставних предмета..... 2 бода 

2) да је ученик постигао најмање општи врлодобар успех из наставних 

 предмета... 1 бод 

3) да је ученик у току основног образовања остварио изузетне резултате на спортским 
такмичењима (доказ- диплома са највишег нивоа/ општинско-1 бод/ градско-2 
бода/републичко-3 бода/ међународно-4 бода ) 

4) да ученик има примерно владање у току целокупног основног образовања.... 1 бод 

Ученик мора да кумулативно испуни све наведене обавезне критеријуме да би се 
кандидовао за избор спортисте генерације. (Мора укупно да оствари најмање 5, а највише 8 
бодова) 

Критеријуми за избор талента генерације 

Члан 21. 

Награда таленат генерације се додељује ученику завршног разреда који је у својој 
генерацији показао изузетан успех из појединог предмета и постигао успехе из истог. 

1) да је ученик постигао одличан успех из наставних предмета..... 2 бода 

2) да је ученик постигао најмање општи врлодобар успех из наставних предмета... 1 бод 

3) да ученик има примерно владање у току целокупног основног образовања....1 бод 
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4) да је ученик у току обавезног основног образовања остварио изузетне резултате на 
такмичењима за таленте (доказ- диплома са највишег нивоа/ општинско-1 бод/ 
градско-2 бода/републичко-3 бода/ међународно-4 бода ) 

 

Напомена: 

Ако нико од ученика не задовољава критеријуме за спортисту/талента генерације, не 
мора бити изабран спортиста/таленат генерације. 

 

Члан 22. 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
________________________________  

                                                    Александра Костов Дојчиновић 

 

 

Обjављено на огласноj табли Школе дана 26.11.2020. године. 
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