
На основу члана 74, 75. и 136. став 1. тачка 10. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник РС“, број: 44/17 и 31/18), члана 27. став 1 тачка 10. и члана 42. 

став 3. Статута школе и члана 42. Правилника о кућном реду школе, Школски одбор ЈУ 

Основна школе „Јован Дучић“ Залужани на својој сједници одржаној дана 04.04.2019. године, 

донио је 

 

ПРАВИЛНИК 

о начину и поступку додјељивања похвала, признања и награда 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђују услови, начини и надлежности за додјељивање похвала, 

признања и награда. 

Члан 2. 

Циљ додјељивања похвала, признања и награда јесте васпитно дјеловање на ученике, 

истицање позитивног примјера, подстицање ученика на што боље учење, владање и постизање 

што бољих резултата у наставним и ваннаставним активностима ученика. 

 

Члан 3. 

Похвале, признања и награде се додјељују ученицима појединцима са примјерним 

владањем и уписују се у ђачку књижицу и одјељенску књигу. 

 

Члан 4. 

Похвале, признања и награде додјељују се за: постигнуте резултате у учењу и 

примјерном владању, остварене резултате у ваннаставним активностима, примјерном односу 

према наставницима и ученицима, правилном односу према школској имовини, учешће и 

остварене резултате на општинском, регионалном, републичком, државном и међудржавном 

такмичењу. 

Члан 5. 

Похвале, признања и награде могу бити усмене и писмене у виду диплома, признања, 

пехара, значки, медаља, књига, опреме или прибора за одговарајући наставни предмет, те 

новчана награда. 

Члан 6. 

Иницијативу за појединачне и колективне похвале, награде и признања може покренути: 

 Одјељењски старјешина, вођа секције, групе и удружења, 

 Савјет ученика школе, 

 Савјет родитеља, 

 Стручни актив, 

 Одјељењско вијеће, 

 Наставничко вијеће, 

 Школски одбор школе, 

 Директор школе. 

 

Члан 7. 

Приједлози се достављају директору школе у писменој форми. Директор школе именује 

Комисију за обраду приједлога од 5 чланова, а један члан Комисије је обавезно педагог школе. 

Комисија на првој конститутивној сједници коју сазива педагог школе доноси Пословник о 

раду комисије. 

Ранг листу из члана 4. овог Правилника Комисија доставља и образлаже Наставничком 

вијећу, Школском одбору и директору школе.  

 

Члан 8. 

Одлука Наставничког вијећа, Школског одбора и директора школе о проглашењу 

појединачних и колективних награда су коначне, као и одлука о избору награда. 



Наставничко вијеће похваљује ученика за одличан успјех из свих предмета и примјерно 

владање. 

Одјељенско вијеће похваљује ученика за одличан успјех и примјерно владање. 

Одјељенски старјешина похваљује ученике који у току полугодишта нису имали ниједан 

изостанак. 

Члан 9. 

Похвале, признања и награде се јавно саопштавају и излажу на паноима школе. 

Похвале, признања и награде се саопштавају поводом значајних датума, Дана ученичких 

постигнућа, годишњица, јубилеја, те на крају првог и другог полугодишта, а могу се 

додјељивати и током школске године. Писмене похвале и награде уручује директор школе. 

Посебна диплома додјељује се ученику за одређени наставни предмет уколико: 

1. има најмање врлодобар општи успјех и примјерено владање на крају сваке школске 

године, 

2. има одличан успјех из тог наставног предмета на крају сваке школске године и  

3. има освојено најмање прво мјесто на општинском, друго на регионалном или треће 

на републичком такмичењу из тог наставног предмета. 

 

Члан 10. 

Личне похвале, признања и награде ученици задржавају код себе и с њима располажу, 

док све колективне награде остају у школи и заједнички их користе. 

Колективне награде могу се користити за: 

- бесплатан једнодневни излет за једно одјељење из разредне наставе и једно из 

предметне наставе. 

- Посјете позоришту, биоскопу или другим научним и културним представама,  

 

Члан 11. 

Појединачне похвале, признања и награде додјељују се на основу сљедећих критерија и 

укупног броја освојених бодова: 

а) Учење и владање: 

Успјех у учењу током школовања вреднује се тако што се просјечној оцјени у току 

текуће школске године која је исказана бројчано, почевши од просјечне оцјене 4,50, која се 

вреднује са 20 бодова, додаје по 0,1 један бод на сваком увећању просјечне оцјене од 0,01.  

Одјељенска заједница додјељује бодове за три најбоље рангирана ученика у одјељењу са 

3,2,1 бод 

Одјељенско вијеће додјељује бодове за три најбоље рангирана ученика у одјељењу са 

3,2,1 бод 

 

б) За освојена мјеста на такмичењима из наставних предмета: 

 

Школско такмичење: 

1. мјесто х 5 бодова 

2. мјесто х 3 бодова 

3. мјесто х 2 бодова 

 

Општинско такмичење: 

1. мјесто х 10 бодова 

2. мјесто х 7 бодова 

3. мјесто х 5 бодова 

 

Регионално такмичење: 

1. мјесто х 20 бодова 

2. мјесто х 15 бодова 

3. мјесто х 10 бодова 



 

 

Републичко такмичење: 

1. мјесто х 40 бодова 

2. мјесто х 30 бодова 

3. мјесто х 20 бодова 

 

в) Број освојених мјеста у ваннаставним активностима (секцијама) из литерарног, 

техничког стваралаштва, физичког васпитања, ликовне, музичке културе итд. (вреднује 

се само један највреднији резултат ученика остварен у свакој школској години) и то: 

 

Школско такмичење  

1.мјесто   2 бода 

2.мјесто   1 бода 

3.мјесто   0,5 бода 

Општинско такмичење: 

1. мјесто х 3 бодова 

2. мјесто х 2 бодова 

3. мјесто х 1 бодова 

Регионално такмичење: 

1. мјесто х 4 бодова 

2. мјесто х 3 бодова 

3. мјесто х 2 бодова 

Републичко такмичење: 

1. мјесто х 5бодова 

2. мјесто х 4 бодова 

3. мјесто х 3 бодова 

 

г) Број освојених мјеста у ваншколским активностима на такмичењима, 

конкурсима, смотрама, колонијама на којим је учествовао (вреднује се само један 

највреднији резултат ученика остварен за ту школску годину и то за општинско 

такмичење 1 бод, регионално 2 бода, републичко 3 бода): 

  

Члан 12. 

Појединачне похвале, признања и награде додјељују се ученицима поводом Светог Саве 

и Дана ученичких постигнућа или ванредним приликама током школске године по једном 

ученику сваког одјељења. Критерији се примјењују из члана 11. овог Правилника. 

 

Члан 13. 

Колективне награде из члана 3. овог Правилника организацијама, удружењима, 

секцијама и осталим групама се додјељују на основу сљедећих критерија: 

а) За освојена мјеста на такмичењима из наставних предмета: 

Општинско такмичење: 

1. мјесто х 10 бодова 

2. мјесто х 6 бодова 

3. мјесто х 4 бодова 

Регионално такмичење: 

1. мјесто х 20 бодова 

2. мјесто х 15 бодова 

3. мјесто х 10 бодова 

Републичко такмичење: 

1. мјесто х 40 бодова 

2. мјесто х 30 бодова 



3. мјесто х 20 бодова 

 

б) Број освојених мјеста у ваннаставним активностима (секцијама) из литерарног, 

техничког стваралаштва, физичког васпитања, ликовне, музичке културе итд.(вреднује 

се само један највреднији резултат ученика остварен у свакој школској години) и то: 

Општинско такмичење: 

1. мјесто х 3 бодова 

2. мјесто х 2 бодова 

3. мјесто х 1 бодова 

Регионално такмичење: 

1. мјесто х 4 бодова 

2. мјесто х 3 бодова 

3. мјесто х 2 бодова 

Републичко такмичење: 

1. мјесто х 5 бодова 

            2. мјесто х 4 бодова 

3. мјесто х 3 бодова 

 

Члан 14. 

На крају завршног, деветог разреда школе бира се један ученик и проглашава учеником 

генерације. Избор ученика генерације врши се у складу са Правилником о избору и 

проглашењу ученика генерације.  

Члан 15. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.  

 

У Бањој Луци, 08.04.2019. године 

Број: 266/19 

 
         Предсједник Школског одбора                                  Директор школе 

              _____________________                                                     _________________ 

                    Весна Поповић                                                            Ранкица Пушић 

 

 

 

 


