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На основу чл. 117. став 3. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17,27/18,10/19,6/20 и 129/21), Школски одбор Основне 

школе „Милена Павловић Барили“ у Вишњичкој бањи, на 42. седници одржаној 14.04.2022. 

године, једногласно, донео је 
 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“ 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се начин доделе, врста похвала, награда и диплома 

ученицима ОШ „Милена Павловић Барили“. 

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 којисеистичу 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  

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 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 од прве три награде на општинском или  градском такмичењу,  

Члан 11. 

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 12. 

 

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 одличан 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 13. 

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. техничко образовање 

Члан 14. 

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 15. 

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.  

Носилац звања Ученик генерације је ученик за кога јавно гласа већина чланова 

Наставничког већа.  

Звање Ученик генерације додељује се једном ученику.  

У изузетним случајевима ово звање може понети и више од једног ученика уколико се 

Наставничко веће тако изјасни, а да је претходно утврђено да су се два или више кандидата 

знатно издвојили из конкуренције за ученика генерације и да су разлике између њих 

незнатне. 

 

Члан16. 

 

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне 

године, под следећим условима: 

 

1. Ученик мора имати одличан успех из свих предмета прописаних наставним планом и 

програмом и примерно владање од V – VIII разреда на крају школске године.  
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2. Уколико је ученику од V – VIII разреда изречена васпитна или васпитно-

дисциплинска мера не укључује се у избор. 

 

 

 

Члан 17. 

 

Ученици који испуњавају услове из члана 2. бодују се на следећи начин: 

1) За такмичења  у организацији  Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

добија се за : 

 

- Општинско такмичење   

 

1. место  - 3 бода 

2. место – 2 бода 

3. место – 1 бод 

 

- Градско такмичење 

1. место – 6 бодова 

2. место – 5 бодова 

3. место – 4 бодова 

 

- Републичко такмичење 

 

1. место – 12 бодова 

2. место – 8 бодова 

3. место – 7 бодова 

учешће на републичком такмичењу – 3 бода 

 

2) За сваки награђен или објављен рад ван школе ученик добија 2 бода. 

3) Ученички парламент има право да изабере једног кандидата са списка предложених 

кандидата за ученика генерације који задовољавају неопходне услове. Кандидат за 

ученика генерације који добије подршку Ученичког парламента добија 1 бод.  

       

4) Предметни наставници и стручни сарадници путем анонимног изјашњавања дају свој 

предлог за ученика генерације. Ученик који је изабран од стране наставника и стручних 

сарадника добија 2 бода. Уколико два ученика имају исти број гласова, сваки од њих 

добија по 1 бод. 
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Члан 18. 

Бодовање ученика врши комисија коју чине разредне старешине свих одељења осмог 

разреда. 

На предлог комисије одлуку о избору ученика генерације доноси Наставничко веће 

путем гласања. 

 

 

Члан 19. 

 

Ова Правилник  ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похвалама и 

наградама ученика ОШ „Милена Павловић Барили“ дел. број 508 од 28.03.2018.године. 

 

 

У Београду,  

14.04.2022. године 

 

 

                                                Председник школског одбора: 

 

                                               ___________________________ 

                                                            Борис Ракић 

 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли школе. 

Стављено на огласну таблу школе дана  14.04.2022. године. 

 

                                                                      Секретар школе: 

                                                               ________________________ 

                                                                  Ранка Танасић Барлов 

 


