
На основу члана 119.став 1. тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 - даље: Закон), члана 66. 
Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 101/2017 и 
члана 89 став1 тачка 1 Статута Основне  школе  „Никола Вукићевић“, бр. 01-23-1/1  
школски одбор је на седници одржаној дана 24.05.2018. године донео  

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у 
Основној школи „Никола Вукићевић“ у Сомбору (даље: Школа) прописују се врсте 
похвала и награда које могу добити ученици  као и услови и начин њиховог 

додељивања. 

Члан 2 

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује 
диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из 
појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој 
области рада Школе. 

II Врсте награда и похвале за ученике 
Члан 3 

У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно–
васпитном раду и слободним активностима, Школа награђује и похваљује ученике 

који постижу изузетне резултате у: 

- реализацији и примени наставног програма, 

- успешном представљању Школе на такмичењима, смотрама и 
истраживачком раду, 

- организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности 

- другим облицима рада дефинисаним Програмом рада Школе 

Члан 4 

Ученику се додељује: 

1) похвала за одличан успех и примерно владање; 



2) похвала за постигнут изузетан успех из појединих наставних области 
(освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима), као и за 
изузетан успех у појединим ваннаставним активностима; 

3) „Читалачка значка“  

4) диплома „Вук Караџић“; 

5) Посебна диплома; 

6) похвала за „Ученика генерације“; 

7) похвала за „Спортисту/спортисткињу генерације“; 

8) похвала за „Таленат генерације“; 

9) друге похвале по одлуци стручних органа Школе. 

Похвале из става 1. тач. 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана додељују се ученицима 
завршног разреда. 

Члан 5 

Похвале могу бити писмене и усмене. 

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и 
понашању у току наставног процеса.  

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој 

иницијативи или на образложени усмени предлог предметног наставника. 

Усмене похвале могу се саопштити ученику:  

- непосредно;  

- на састанку одељењске заједнице;  

- преко Књиге обавештења;  

- на пригодној свечаности (прослави Дана школе, јубиларних годишњих 
празника и сл.).  

Члан 6 

Писмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и 
понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају 
класификационог периода или на крају првог полугодишта и уписују се у ђачку 
књижицу. 



Писмену похвалу ученику, на предлог одељењског старешине и 

Одељењског већа, додељује Наставничко веће Школе  

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

Ученици који остваре запажене резултате на такмичењу вишег ранга од 
школског такмичења, похваљују се јавном похвалом путем Књиге обавештења, 

истицањем диплома на паноу Школе, јавном похвалом на сајту Школе. 

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање. 

Члан 7 

Сви ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и 
примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно 
владање. 

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 областима.  

Члан 8 

„Читалачка значка“ додељује се најактивнијим читаоцима. 

Члан 9 

Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи 
прописана је диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета (у 

даљем тексту: Посебна диплома) као и диплома „Вук Караџић“. 

Посебна диплома додељује се ученику за предмете утврђене овим 
правилником. 

Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику на крају школовања ако 
основно образовање и васпитање стекне према прописаном наставном плану и 
програму и у законом прописаном року. 

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

Члан 10 

У Школи се на крају сваке наставне године додељује похвала „Ученик 

генерације“.  



Додељује се ученику завршног разреда добитнику дипломе „Вук Караџић“ с 
највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према 
критеријумима утврђеним овим Правилником . 

Члан 11 

Похвала „Спортиста генерације“ додељује се једном ученику и ученици 
завршног разреда који је у току школовања постигао изузетне резултате у 

спортским активностима. 

Члан 12 

Похвала „Таленат генерације“ додељује се једном ученику/ученици 
завршног разреда који је у току школовања постигао изузетне резултате у 

областима уметности (ликовна, музичка, рецитаторска, драмска...). 

 
Члан 13 

„Читалачка значка“ додељује се тројици најактивнијих читалаца у тој 
школској години, на предлог школског библиотекара. 

Члан 14 
 

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 најмање на општинском такмичењу. 

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. 

Ако из неког предмета такмичење није предвиђено Календаром такмичења 
и смотри ученика основне школе, посебна диплома додељује се ученику који, 
поред услова из тачке 1. и 2. овог члана, оствари запажене резултате на 
конкурсима у школи и ван школе, оствари запажене резултате на индивидуалним 

спортским такмичењима или Смотри рецитатора. 

Члан 15 

Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се 



ученику за следеће наставне предмете: српски језик, страни језик, историја, 
географија, биологија, математика, физика, хемија, музичка култура, ликовна 
култура, физичко васпитање, техничко и информатичко образовање, информатика 

и рачунарство, верска настава, грађанско васпитање. 

Члан 16 

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. 

Члан 17 

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 залагања потребна и одговарајућа способност као: музичка култура, 

ликовна култура и физичко васпитање. 

Члан 18 

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

или више Посебних дипома, под условима утврђеним овим правилником. 

Члан 19 

Диплому „Вук Караџић“ и Посебну диплому додељује школа ученику по 

одлуци Наставничког већа. 

Наставничко веће 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 14-16 овог правилника. 

Поступак за доделу диплома из става 1. овог члана покреће Одељењско 

веће. 

Члан 20 

Списак добитника диплома објављује се на огласној табли Школе и на сајту 

Школе. 

 



Ученик генерације  

Члан 21 

У Школи се на крају сваке наставне године додељује похвала „Ученик 
генерације“. Додељује се ученику завршног разреда добитнику дипломе „Вук 
Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе,  уколико 
испуњава и следеће услове: 

1) да има одличан успех из свих предмета и примерно владање од другог 

до завршног разреда; 

2) да уредно похађа наставу; 

3) да се у току школовања истицао у (ван)наставним активностима које се 

односе на знања стеченa у току редовне и додатне наставе у Школи; 

4) да својим понашањем у школи и ван ње знатно доприноси угледу и 
афирмацији школе; 

5) да учествује на такмичењима и да постиже добре резултате; 

6) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, 
развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима 

и да ужива поверење међу друговима; 

7) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према 
наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у школи, као и према 

родитељима других ученика. 

    8) да је поред оствареног одличног успеха добио посебну диплому из једног или 
више предмета као резултат учешћа на општинском , окружном, међуокружном 
или републичком такмичењу из следећих наставних предмета: 
српски језик, страни језик , историја, географија, физика, математика, биологија, 
хемија, техничко, информатика, физичко, ликовна култура и  музичка култура. 
 

Чан 22. 
Посебне дипломе вреднују се на следећи начин 
       

ПЛАС
МАН  

          Н   И  В  О       Т  А  К  М  И  Ч  Е  Њ  А 

 
 

МЕСТО 

 
 

ОПШТИНСКО 

             ОКРУЖНО   
МЕЂУ-
ОКРУЖНО  

 
 

РЕПУБЛИЧКО 
Ако има 
међуокружно  

Ако нема 
међуокружно 

I 15 40 59 70 100 

II 10 35 50 65 95 

III 5 30 45 60 90 

 



 
      Члан 23 

Ако је ученик на такмичењима  освојио једно од прва три места, узима се у 
обзир најбољи остварени резултат највишег нивоа такмичења. 

У случају да су и тада изједначени узимају се у обзир постигнути  истакнути 
резултати на конкурсима и такмичењима ван школе рада (нпр. учешће у раду 
научно-истраживачке станице у Петници, учешће на такмичењу из математике 
„Архимедес“, „Кенгур“ исл.) 
 

Члан 24. 
 
Сабирају се сви резултати постигнути на такмичењима, од петог  до осмог 

разреда по години- односно разреду.  
За једну школску годину (за одређену област такмичења), бодује се 

најбољи остварени резултат највишег нивоа такмичења  за ту школску годину.  
 

Члан 25. 
Одељенске старешине осмог разреда сачиниће списак  ученика који 

испуњавају услове за доделу овог признања.  
Процедуру око избора ученика генерације  врши  комисија коју именује 

директор школе, за сваку школску годину. Чланови комисије не могу бити 
разредне старешине ученика који су предложени за признање ученика генерације  
ни  њихови учитељи из првог циклуса образовања. Комисија врши бодовање 
према критеријумима  из члана 22 - 24 овог Правилника, а на основу расположиве 
документације коју доставља одељењски старешина. Одељењски старешина 
подноси писмени извештај о испуњености наведених услова из  члана 21. (тачка 
1-7).  

Предлог за ученика генерације  са бодовном листом, из претходног става 
разматра се на нивоу одељенске заједнице, ученичког парламента  и  

одељенског већа који дају своје мишљење о кандидатима. 

Коначну одлуку  односно  признање „Ученик генерације“ додељује 
Наставничко веће, на предлог Одељењског већа, по прибављеном мишљењу 

Ученичког парламента, а на основу Извештаја комисије. 

Члан 26. 

Похвала се додељује само једном ученику. 

Изузетно, похвала „Ученик генерације“ може бити додељена двојици или 
више ученика у случају да имају исти највећи број бодова према критеријумима 
утврђеним Правилником о утврђивању критеријума за избор ученика генерације 

ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор. 

 
Спортиста генерације 

Члан 27 



Похвала „ Спортиста генерације “ додељује се једном ученику и једној 
ученици завршног разреда, тј. спортисти и спортисткињи, који је у току школовања  

1. постигао изузетне резултате у спортским активностима и најмање 
општи врло добар успех из наставних предмета и примерно владање. 

2. својим залагањем на часовима (физичког васпитања,  изабраног 
спорта, слободним активностима) и примером подстицао друге 
ученике на већу активност  у извршавању задатака и неговању 
физичких способности   

3. учествовао на такмичењима на којима је искључиво презентовао 

школу од  1.  до 8. разреда  . 

 
Члан 28. 

Постигнути резултати на такмичењима у организацији Министраства 
просвете бодују се на следећи начин : 

 
       

ПЛАСМАН  НИВО ТАКМИЧЕЊА  

 МЕСТО ОПШТИНСКО ОКРУЖНО МЕЂУОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО 

I 15 59 70 100 

II 10 50 65 95 

III 5 45 60 90 

 
Резултати такмичења која не организује Министарсво , а   на којима су 

ученици представљали своју школу , бодују се  на следећи начин : 
 

   
НИВО          

 
        

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО  ПОКРАЈИНСКО  РЕПУБЛИЧКО  - 
МЕЂУНАРОДНО   

БОДОВИ 5 10 15 РЕПУБЛИЧКО         20   
                               

МЕЂУНАРОДНО    25 

 
Члан 29. 

 
Приликом бодовања узима се у обзир најбоље остварени  пласман те 

спортске гране на којој је наступао за школу, за сваку школску годину од првог  до 
осмог разреда.  

Ученик са једног такмичења  може да се бодује само по једном критеријуму 
и то или за појединачни или за екипни пласман. 

Ако је ученик имао успех на такмичењима из више спортских дисциплина 
онда се збрајају сви отварени резултати, сходно  ставу 1. овог члана.  
У случају да такав ученик не постоји у генерацији ( нема остварених значајних 
спортских резултата), похвала „Спортиста генерације“ не мора се доделити.  

Члан 30. 
 
Уколико два или  више ученика има  једнак броја бодова предност има 



ученик који је награђиван на вишим нивоима такмичења. 
У случају да су и тада изједначени, предност има ученик који је имао бољи 

појединачни пласман , у односу на групни или екипни.  
Уколико су и тада изједначени, гледа се тј. предност има  ученик који је 

награђиван током више година .  
У случају да су и тада изједначени узимају се у обзир постигнути  истакнути 

резултати на такмичењима  у оквиру клубова,  ван школе.  
 

Члан 31. 
Бодовање врши  комисија коју именује директор школе, за сваку школаску 

годину. Чланови комисије не могу бити разредне старешине ученика који су 
предложени за признање ученика спортисте и спортискиње генерације,   ни  
њихови учитељи из првог циклуса образовања. Комисија врши бодовање према 
критеријумима  из члана 28 и 30 овог Правилника 

Ово признање додељује Наставничко веће, већином гласова  на предлог 
актива наставника физичког васпитања. 

IV НАГРАДЕ 
 

 

Члан 32 

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. 

Члан 33 

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или 
одељењској заједници. 

Награде се додељују на крају наставне године.  

Члан 34 

Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељењског 
старешине, по прибављеном мишљењу Одељењског већа или стручног актива,  

Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда.  

Члан 35 

Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на 
основу критеријума које пропишу својим актима.  



Награде из става 1.овог члана могу се додељивати ученицима само преко 
Школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивању ове 
награде. 

Члан 36 

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига.  

Ученици се могу наградити и на следећи начин: 

1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл. 

2) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским 

манифестацијама и сл. 

3) куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл. 

4) претплатом на образовни или забавни часопис одобрен од стране 
Министарства просвете, 

5) годишњим или полугодишњим чланством у градској библиотеци 

Награде из овог члана додељује се у складу са могућностима Школе, а на 
основу одлуке Наставничког већа (на образложени писмени предлог одељењског 
старешине, Одељењског већа или предметног наставника) и одобрених средстава 
од стране Школског одбора.  

Награду не може добити ученик који нема примерно владање. 

Члан 37 

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 

Члан 38 

Похвале и награде могу бити и групне – заједничке и то: 

1) најбоља одељења по успеху и дисциплини, 

2) најангажованија одељења у хуманитарним акцијама, прикупљању 
секундарних сировина и др. 

3) ангажовање у уређивању и оплемењивању школског простора . 

ентеријера и екстеријера 

Члан 39 

Похвале се саопштавају : 



- на обележавању Дана школе 

- на родитељским састанцима  

- на седницама Одељењског и Наставничког већа  

- на Савету родитеља и Школском одбору 

- истицањем фотографија и похвала на видном месту у школи и на 
сајту Школе. 

Награде се ученицима додељују јавно, приликом прославе Дана школе, 
школске славе Св. Саве или на завршној школској свечаности (28. јуна) у 

присуству ученика, наставника, родитеља, гостију и медија. 

Члан 40 

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

- да је повређен поступак за додељивање награде; 

- да је одлуку о похвали, награди донео ненадлежни орган Школе; 

- да је награду, односно похвалу, добио ученик, наставник или радник који је 
није заслужио. 

Право на жалбу има сваки заинтересовани ученик, наставник 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. 

Члан 41 

Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор. 

Члан 42 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе. 

Члан 43 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи  



ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА  УЧЕНИКА- 
ГЕНЕРАЦИЈЕ  ОШ „Никола Вукићевић“од 2008. године,  
 
ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА  УЧЕНИКА- 
СПОРТИСТА  И СПОРТИСКИЊА ГЕНЕРАЦИЈЕ  ОШ „Никола Вукићевић“од 2008 године,  

 

Председник Школског одбора 

_________________________ 

Славица Плац, проф. 

 

Правилник је заведен под деловодним бројем 01-346/5 од 
24.05.2018.године, а објављен је на огласној табли Школе, дана __________ 

године.  

Секретар школе 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


