
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. 55/13, 101/17) и члана  72.  Статута  ОШ“Бановић Страхиња“ 
У Београду, Школски одбор је на седници одржаној дана 25.04.2018. године, донео  

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА  

ОШ“БАНОВИЋ СТРАХИЊА“  

 

I Опште одредбе  

Члан 1  

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у ОШ „Бановић 
Страхиња“ " у Београду,  (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 Похвале  

Члан 3  

Ученик може добити похвалу за:  

1) одличан успех и примерно владање;  

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан успех у 
појединим ваннаставним активностима;  

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима;  

4) "Ученика генерације";  

5) "Спортисту генерације".  

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

Члан 4  

Похвале могу бити писмене и усмене.  

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току 
наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима.  



Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа 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.  

Члан 5  

Похвале ученицима, на предлог одељенског старешине и одељенског већа, додељује 
Наставничко веће Школе.  

Члан 6  

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 7  

„У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала “Ученик генерације” и 
"Спортиста генерације". 

За „Ученика генерације „ може бити проглашен сваки ученик завршног разреда ОШ „Бановић 
Страхиња“ “ који испуњава следеће услове: 

a) Да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима са просеком најмање 4,80; 

b) Да је у току школовања имао примерно владање; 

c) Да је у току школовања имао запажене резултате у слободним активностима,такмичењима, 
смотрама и другим ваннаставним активностима. 

Кандидат за „Ученика генерације“  може бити и ученик завршног разреда који није похађао све 
разреде у ОШ „Бановић Страхиња “. 

За  „Спортисту генерације“ може бити проглашен  ученик који је у току школовања постигао 
изузетне разултате у спортским активностима у школи и ван школе.“ 

Члан 8 

„Елементи који се вреднују приликом избора  „Ученика генерације“  су: 

a) Успех у учењу и владању током основног школовања; 

b) Успех на такмичењима из наставних предмета; 

c) Успех на спортским такмичењима, смотрама, конкурсима и изложбама; 



d) Активности и доприноси у раду школских секција; 

e) Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента; 

Елементи наведени у претходном ставу бодују се на следећи начин: 

1. Успех у учењу и владању: 

- разред завршен са просечном оценом 5,00 ..................................12 бодова 

- разред завршен са просешном оценом 4,80 – 4,99 ........................8 бодова 

- разред завршен без иједног неоправданог изостанка...................3 бода 

- разред завршен са мање од 5 неоправданих изостанака...............1 бод 

- Вукова диплома...............................................................................15 бодова 

- Посебна диплома по одлуци Наставничког већа 

(за сваку диплому) .................................................................................1 бод 

б) Успех на такмичењима из наставних предмета: 

Бодују се такмичења предвиђена Календаром такмичења и смотри ученика основних школа 
који доноси Министарство просвете и науке Републике Србије. 

Бодује се највиши освојено место на одрђеном такмичењу у сваком разреду. 

Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе припада 1/3 бодова 
предвиђених за дато место и ранг такмичења. 

Ниво такмичења I место II место III место: 

-општинско 3 бода 2 бода 1 бод 

-градско 6 бодова 4 бода 2 бода 

-републичко 8 бодова 6 бодова 4 бода 

-међународно 10 бодова 8 бодова 6 бодова. 

ц) Успех на спортским такмичењима, смотрама, конкурсима и изложбама: 

Бодују се резултати на спортским такмичењима, конкурсима, смотрама и изложбама у организацији 
спортских, културних, научних и других институција,подржаних од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја или локалне самоуправе. 
 



По овом основу кандидат добија: 

- за освојено прво место..........................................................4 бода 

- за освојено друго место........................................................2 бода 

- за освојено треће место ........................................................1 бод 

Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе припада 1/3 
предвиђених бодова. 

По овом основу кандидат може да добије  највише 20 бодова. 

д) Активности и доприноси у раду школских секција: 

Бодује се активно учешће у раду секција предвиђених Годишњим планом рада школе и то: 

- по 2 бода за сваку секцију, с тим што укупан број бодова добијених по овом основу не може 
бити већи од од 20. 

е) Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента: 

- за сваку годину руковођења одељењском заједницом ....................1 бод 

- за сваку годину рада у председништву одељењске заједнице..........0,5 бода 

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

- за сваку годину чланства у Ученичком парламенту..........................0,5 бода 

По овом основу кандидат може добити највише 5 бодова. 

Члан 9                  

„Поступак избора „Ученика генерације“  спроводи Комисија коју именује Наставничко веће, а 
коју чине: директор школе, педагог или психолог школе, по један наставник разредне и 
предметне наставе. 

У комисији не могу бити наставници који су били, или су тренутно одељењске старешине 
предложеним кандидатима.  

Задатак Комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од стране Одељењског 
већа, према критеријумима из Правилника, а на основу расположиве документације коју 
доставља одељењски старешина. 

Предлог за избор „Спортиста године“ подносе ученици осмог разреда и Стручно веће за 
физичко васпитање, Одељенском већу. Након разматрања предлога Одељенско веће 
доставља коначан предлог Наставничком већу на усвајање. 

 



Члан 10 

Комисија доставља листу предложених кандидата Наставничком већу. 

Наставничко веће проглашава за „Ученика генерације“  оног кандидата који у укупном збиру 
има највећи број бодова. 

Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, Наставничко веће тајним гласањем 
доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за „Ученика генерације“. 

Члан 11  

Услови из члана 8. овог правилника морају бити кумулативно испуњени.  

Похвала се додељује само једном ученику.  

Члан 12  

Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који је у току 
школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и најмање општи врло 
добар успех из наставних предмета и примерно владање.  

Похвалу из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, на предлог одељенског већа, по 
прибављеном мишљењу Ученичког парламента.  

III Награде  

Члан 13  

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 14  

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

Награде се додељују на крају наставне године.  

Члан 15  

Школски одбор одобрава средства за доделу награда.  

Члан 17  

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 18 

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у изузетним 
случајевима и у новчаним износима.  

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.  

Члан 19  

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.  

IV Прелазне и завршне одредбе  

Члан 20  

Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.  

Члан 21 

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

Члан 22  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и 
награђивању  дел. број  333/2  од 26.12. 2013. године.  

Правилник је заведен под деловодним бројем 229/9 од 25.04. године. 

   
 
 
                                                                                  Председник Школског одбора 
                                                                                                      
                                                                                                    __________________________ 
 
                                                                                                             Јасна Петровић 

 


