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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, 52/2011, 55/2013, 35/2015 -аут.тумачење 68/2015 и 
62/2016 – одлука УС),  члана 26. став 1 тачка 1 Статута Основне школе „Свети Сава“ из 
Сремске Митровице (у даљем тексту Школа), Школски одбор на седници одржаној 
дана 13.09.2017.године донео је 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ 

УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  Члан 1. 

Овим Правилником уређује се начин и поступак похваљивања и награђивања ученика 
који се истичу у учењу, владању и спортским активностима и  резултатима. 

Члан 2. 

Ученицима који се истичу радом и понашањем додељују се похвале и награде. 

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 учење у 
ваннаставним активностима. 

II  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 

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“; 

6.Светосавска награда 

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

У току школовања ученик може да добије 

Диплому за изузетан општи успех- диплома „Вук Карађић“, у складу са актом министра 
просвете о врсти диплома, начину и условима за њихово додељивање. 

Диплому за изузетан успех у савлађивању наставног плана и програмаиз појединих 
наставних области или предмета. 

Списак добитника диплома објављује се на огласној табли Школе и на њој остаје 
најмање 15 дана. 

Члан 5. 

Похвале могу бити усмене и писмене. 

Усмену похвалу добија ученик на крају првог или трећег тромесечја за постигнуте 
резултате у учењу и владању у току тромесечја. 

Текст похвале одељенски старешина саопштава пред одељењем и на родитељском 
састанку. 

Писмену похвалу ученик добија за освојено једно од прва три места на школском 
такмичењу из наставног предмета. 

Списак писмено похваљених ученика објављује се на огласној табли школе и на њој 
остаје најмање 15 дана. 

Члан 6. 

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина по сопственој иницијативи 
или на образложени предлог предметног наставника. 

Писмену похвалу ученику додељује Наставничко веће. 

Члан 7. 

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда под условима: 

1.Да је добитник дипломе „Вук Карађић“; 

2.Да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, 
стручним сарадницима и другим запосленима у школи; 
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3.Да је у току школовања развијао толерантан однос према другим ученицима и да 
ужива поверење међу ученицима.  

Услови морају бити кумулативно испуњени.Похвала се додељује једном ученику. 

Члан 8. 

Процедуру око избора ученика генерације спроводи комисија коју именује директор 
школе за сваку школску годину. 

Кандидата за ученика генерације може да предложи сваки члан Наставничког већа, 
најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне 
године. 

Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен,уз навођење 
података о успеху и владању ученика, а у предлогу треба навести и резултате ученика 
од првог до четвртог разреда основне школе. 

Члан 9. 

Ако више ученика испуњава услове из тачке 7. Овог Правилника, похвала „Ученик 
генерације“ додељује се ученику који има  највише бодова у односу на остале 
ученике,односно приступа се рангирању на основу бодовне листе. 

Избор „Ученика генерације“ врши Наставничко веће на основу Извештаја комисије. 

Члан 10. 

Уколико су такмичења и смотре, спортска, екипна и појединачна организована од 
стране Министарства просвете, бодовање се врши на следећи начин: 

1. Освојено место на школском такмичењима:  30 бодова за освојено прво место, 25 
бодова за освојено друго место, 20 бодова за треће место. 

2.Учешће на такмичењу општинског ранга: 20 бодова, тим бодовима додаје се 60 
бодова за освојено прво место, 50 бодова за освојено друго место, 40 бодова за 
освојено треће место.  

3.Учешће на окружном такмичењу : 40 бодова, тим бодовима додаје се 120 бодова за 
освојено прво место, 100 бодова за освојено друго место, 80 бодова за освојено треће 
место.  

4.Учешће на међуокружном такмичењу: 80 бодова, тим бодовима додаје се 240 бодова 
за освојено прво место, 200 бодова за освојено друго место, 160 бодова за освојено 
треће место.  
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5.Учешће на републичком такмичењу : 160 бодова, тим бодовима додаје се 480 бодова 
за освојено прво место, 400 бодова за освојено друго место, 320 бодова за освојено 
треће место.  

6.Учешће на међународном такмичењу : 320 бодова, тим бодовима додаје се 960 
бодова за освојено прво место, 800 бодова за освојено друго место, 640 бодова за 
освојено треће место.  

Такмичење Кенгур и Мислиша се бодује на следећи начин: учешће на такмичењу: 20 
бодова, тим бодовима додаје се 480 бодова за освојено прво место, 400 бодова за 
освојено друго место, 320 бодова за освојено треће место. 

Члан 11. 

Уколико  такмичења, смотре и конкурси нису организована од стране Министарства 
просвете, бодовање се врши на следећи начин: 

1.Освојено место на школским такмичењима:  15 бодова за освојено прво место, 10 
бодова за освојено друго место, 5 бодова за освојено треће место. 

2.Учешће на такмичењу општинског ранга: 10 бодова, њима се додаје се 30 бодова за 
освојено прво место, 25 бодова за освојено друго место, 20 бодова за освојено треће 
место.  

3.Учешће на окружном такмичењу : 20 бодова, њима се додаје  60 бодова за освојено 
прво место, 50 бодова за освојено друго место, 40 бодова за освојено треће место.  

4.Учешће на међуокружном такмичењу: 40 бода, њима се додаје  120 бодова за 
освојено прво место, 100 бодова за освојено друго место, 80 бодова за освојено треће 
место.  

5.Учешће на републичком такмичењу : 80 бодова, њима се додаје  240 бодова за 
освојено прво место, 200 бодова за освојено друго место, 160 бодова за освојено треће 
место.  

6.Учешће на међународном такмичењу : 160 бодова, њима се додаје  480 бодова за 
освојено прво место, 400 бодова за освојено друго место, 320 бодова за освојено треће 
место.  

Школски крос и крос РТС-а се бодују као школско такмичење. 

Члан 12. 

Овом броју бодова додаје се 10 бодова за посебне дипломе из појединих предмета. 

Ако ученик постигне резултате у појединачном и екипном спорту бодује му се само 
онај спорт у коме је постигао најбоље резултате. 
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Члан 13. 

Комисија је дужна да изврши збир и евиденцију бодова из члана 10,11 и 12 овог 
Правилника. 

Кандидата који има највише бодова Комисија предлаже Наставничком већу за 
„Ученика генерације“,које затим доноси одлуку јавним гласањем. 

Само ако два или више кандидата имају исти број бодова након бодовања, избор ће се 
извршити тајним гласањем, заокруживањем имена кандидата на гласачким листићима.  

Члан 14. 

Похвала „Спортиста генерације“ додељује се ученику завршног разреда који је у току 
школовања постигао изузетне резултате у спортској активности у школи као и у 
ваннаставним активностима, постигао најмање врло добар успех и примерно владање. 

Похвала се додељује једном ученику и једној ученици, тј. спортисти и спортисткињи. 

Избор кандидата за „Спортисту генерације“ врши се комисијски.Комисију именује 
директор школе за сваку школску годину. 

Члан 15. 

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

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

Ако више кандидата испуњава услове за „Спортисту генерације“ приступа се рангирању 
на основу бодовне листе. 

Члан 16. 

Сваком кандидату додељују се бодови за постигнути успех у ваннаставним 
активностима и то на такмичењима за све школске године на следећи начин: 

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА 

1. Освојено место на школском такмичењима:  30 бодова за освојено прво место, 25 
бодова за освојено друго место, 20 бодова за треће место. 

2.Учешће на такмичењу општинског ранга: 20 бодова, тим бодовима додаје се 60 
бодова за освојено прво место, 50 бодова за освојено друго место, 40 бодова за 
освојено треће место.  
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3.Учешће на окружном такмичењу : 40 бодова, тим бодовима додаје се 120 бодова за 
освојено прво место, 100 бодова за освојено друго место, 80 бодова за освојено треће 
место.  

4.Учешће на међуокружном такмичењу: 80 бодова, тим бодовима додаје се 240 бодова 
за освојено прво место, 200 бодова за освојено друго место, 160 бодова за освојено 
треће место.  

5.Учешће на републичком такмичењу : 160 бодова, тим бодовима додаје се 480 бодова 
за освојено прво место, 400 бодова за освојено друго место, 320 бодова за освојено 
треће место.  

6.Учешће на међународном такмичењу : 320 бодова, тим бодовима додаје се 960 
бодова за освојено прво место, 800 бодова за освојено друго место, 640 бодова за 
освојено треће место.  

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ 

1. Освојено место на школском такмичењима:  30 бодова за освојено прво место, 25 
бодова за освојено друго место, 20 бодова за треће место. 

2.Учешће на такмичењу општинског ранга: 20 бодова, тим бодовима додаје се 60 
бодова за освојено прво место, 50 бодова за освојено друго место, 40 бодова за 
освојено треће место.  

3.Учешће на окружном такмичењу : 40 бодова, тим бодовима додаје се 120 бодова за 
освојено прво место, 100 бодова за освојено друго место, 80 бодова за освојено треће 
место.  

4.Учешће на међуокружном такмичењу: 80 бодова, тим бодовима додаје се 240 бодова 
за освојено прво место, 200 бодова за освојено друго место, 160 бодова за освојено 
треће место.  

5.Учешће на републичком такмичењу : 160 бодова, тим бодовима додаје се 480 бодова 
за освојено прво место, 400 бодова за освојено друго место, 320 бодова за освојено 
треће место.  

6.Учешће на међународном такмичењу : 320 бодова, тим бодовима додаје се 960 
бодова за освојено прво место, 800 бодова за освојено друго место, 640 бодова за 
освојено треће место.  
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Члан 17. 

Комисија је дужна да изврши збир и евиденцију бодова. 

Кандидата са највећим бројем бодова Комисија предлаже Наставничком већу 
за„Спортисту генерације“, које затим врши избор гласањем на седници. 

Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, избор „Спортисте генерације“ 
врши се тајним гласањем, заокруживањем имена кандидата на гласачким листићима. 

Члан 18. 

Похвале се додељују у писменом облику и садрже назив школе, врсту похвале,презиме 
и име ученика,ознака разреда и одељења,датум издавања,потпис директора школе 
оверен печатом.Изречене похвале се уписују у ђачку књижицу ученика. 

Члан 19. 

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 је у њима учествовала. 

Награде се могу додељивати појединим ученицима, а могу се додељивати и групи 
ученика или одељењској заједници. 

Награде се додељују на крају школске године и на приредби поводом обележавања 
школске славе-Светог Саве. 

Ученицима награде могу додељивати спонзори и донатори. 

Поједином ученику може се истовремено доделити похвала и награда. 

Награде додељује директор школе.Предлог за доделу награда даје одељењски 
старешина на основу мишљења одељењског већа и Стручног актива за области 
предмета.  

Члан 20. 

Награде се могу доделити, у складу са материјалним могућностима школе, у виду: 

1. Књиге и уџбеници 

2. Бесплатне екскурзије,летовања зимовања и слично. 

3. Посете позоришту,биоскопу и слично.  
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III    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

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

Правилник се објављује на огласној табли школе.  

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

              ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 _________________________ 

  Немања Панић 

Деловодни број : 359/5 

Правилник објављен на Огласној табли школе дана 14.09.2017.године. 

Ступио  на снагу дана 22.09.2017.г.  

 

        Секретар школе 

 _____________________ 

                                                                                                                Љубица Митровић 

 


