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На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Школски одбор на седници одржаној дана 
28.03.2018. године, са 6 гласова за, донео је 

 
 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 
 

ГИМНАЗИЈЕ ,,СВЕТИ САВА” 
 

 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика Гимназије ,,Свети Сава’’ 
(у даљем тексту: Правилник) утврђују се врсте похвала и награда, ближи услови за 
додељивање, органи који изричу похвале и додељују награде и остала питања од 
значаја за похваљивање и награђивање ученика Гимназије ,,Свети Сава’’ у Београду, 
Ресавска бр. 58. (у даљем тексту Гимназија). 
 

Члан 2. 
 

Похвале и награде изричу се и додељују ученицима за укупан успех у учењу и 
владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, за успешно 
учешће у ваннаставним активностима, као и ученицима који се истичу у понашању, 
залагању, помоћи другима или доприносе развоју и угледу Гимназије. 

 
Члан 3. 

 
Похвале и награде утврђују органи Гимназије, у складу са Статутом, овим 

Правилником и другим општим актима Гимназије. 
 

 
2. ПОХВАЉИВАЊЕ УЧЕНИКА  

 
Члан 4. 

 
Похвале могу бити усмене и писмене, а саопштавају се јавно пред одељењем, 

свим запосленима Гимназије или пред ученицима, наставницима и родитељима. 
 

2.1. Усмена похвала 
 

Члан 5. 
 

Усмену похвалу ученику додељује одељенски старешина, по сопственој 
иницијативи, на иницијативу одељенског већа или образложени усмени предлог 
предметног наставника или стручног сарадника. 

Усмену похвалу ученик добија на крају првог полугодишта за постигнуте 
резултате у учењу, владању, као и ученик који се истакне у понашању, залагању, 
помоћи другима или допринесе развоју и угледу Гимназије. 
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Текст похвале одељенски старешина саопштава пред одељењем на часу 
одељенске заједнице и на родитељском састанку, а евиденцију о усменим похвалама 
води у евиденцији рада са ученицима. 

 
2.2. Писмена похвала 

 
Члан 6. 

 
Писмену похвалу (даље: похвалницу) ученику додељује одељенско веће на 

крају другог полугодишта, на образложени усмени предлог одељенског старешине, 
стручног сарадника или предметног наставника. 

Похвалницу добија ученик:  

1) за постигнут одличан општи успех и примерно владање на крају другог 
полугодишта; 

2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из наставног 
предмета, 

3) за креативан допринос у реализацији ваннаставних активности, школских 
пројеката и акција или који се истакне у понашању, залагању и помоћи 
другима. 

  Похвалницу не може добити ученик који нема примерно владање. 

 Посебна похвалница се додељује Ученику генерације и ученику коме се 
додељује Светосавска награда. 

Гимназија има четири обрасца похвалнице које потписује директор, а које су 
саставни део овог Правилника. 

 
Члан 7. 

 
Похвалницу уручује одељенски старешина приликом доделе сведочанстава на 

крају наставне године, а евиденцију о похвалницама води у евиденцији рада са 
ученицима. 

Списак писмено похваљених ученика саопштава се јавно на Наставничком већу 
и објављује на огласној табли Гимназије и на њој остаје истакнут најмање 10 дана. 

 
3. НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА  
 

3.1. Награде ученицима 
 

Члан 8. 
 

Награде ученику могу бити у облику посебних похвала, уверења и 
материјалних награда, а у изузетним случајевима и у новчаним износима. 

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

Ученици могу бити материјално награђени кроз куповину књига, улазница за 
позоришне или биоскопске представе, спортске опреме или спортских реквизита,  
техничке опреме, слика, друштвених или мисаоних игара, хране, посластица и сл. као 
и кроз плаћене екскурзије, студијска путовања, летовања, одморе.  

Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за 
постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању, понашању, на квизовима, 
конкурсима и сл. 
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Члан 9. 
 

Награде ученицима додељују Наставничко веће и Школски одбор на 
образложени писани предлог одељенског старешине, одељенског већа, предметног 
наставника или стручног сарадника. 

Одлуку о додели Светосавске награде и награде Ученик генерације доноси 
Школски одбор, након избора ученика на Наставничком већу, а награду уручује 
представник Школског одбора или директор. 

Одлуку о осталим наградама доноси Наставничко веће, а у изузетним 
случајевима и директор. 

Награде се додељују у складу са могућностима Гимназије, донатора или 
спонзора, а на основу одлуке Наставничког већа, Школског одбора или директора. 

Награде уручује одељенски старешина приликом доделе сведочанстава или 
диплома.  

Члан 10. 
 

Ученик може добити следеће награде:  

1) на крају наставне године књигу за постигнут одличан општи успех из свих 
предмета и примерно владање;  

2) на крају наставне године књигу или други прикладни поклон за освојено једно 
од прва три места на такмичењу вишег ранга од школског такмичења из 
наставног предмета; 

3) књигу или други прикладни поклон за освојена прва три места на конкурсима и 
квизовима које организује Гимназија или друга установа; 

4) књигу или други прикладни поклон за изузетан допринос у реализацији 
ваннаставних активности, школских пројеката и акција, 

5) књигу, спортску опрему или прикладни спортски реквизит за најбољег спортисту 
Гимназије и за постигнуте изузетне резултате у спорту када је играо за 
Гимназију; 

6) књигу или други прикладни поклон за награду за најредовнијег ученика – 
ученика са најмањим бројем изостанака у Гимназији (ако више ученика 
постигне идентичан минимални број изостанака онда свако од њих). 

Ученик који освоји једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од 
општинског такмичења из наставног предмета, поред награђивања књигом може бити 
награђен и: 

1) бесплатним уџбеницима; 

2) бесплатном екскурзијом, студијским путовањем, излетом, матурском вечери, 
летовањем, зимовањем и слично; 

3) друтим примереним поклоном. 

Награду не може добити ученик који нема примерно владање. 

 
Члан 11. 
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Гимназија може Школским програмом за одређену школску годину утврдити и 
друге стимулативне похвале и награде попут: 

- награде за ученика са највећим постигнућима, 

- награде за пријатељство и сл. 

Врсте других награда и критеријуме за њихову доделу утврђује Наставничко 
веће Гимназије, у складу са Школским програмом. 

 
Члан 12. 

 
Гимназија ученика награђује и за учешће на квизовима и такмичењима које 

организује Гимназија: Квиз Цивилизација, такмичења у оквиру ванаставних активности 
и међународне сарадње, у беседништву и сл. 

 
 

3.2. Награђивање одељења 
 

Члан 13. 
 

Одељење може бити похваљено и награђено и то: 

- најредовније одељење – одељење са најмањим бројем изостанака, 

- најбоље одељење  - одељење са најбољим успехом у Гимназији, 

- за најлепшу учионицу  - одељење са најуреднијом и најлепшом учионицом и сл. 

Награде које се додељују одељењу могу бити књиге, одлазак одељења на 
излет, одлазак на позоришну или биоскопску представу, пригодна опрема за учионицу 
тог одељења, храна, колачи или друге посластице, као и друге пригодне награде. 

У случају успеха одељења награђује се и одељенски старешина. 

Одлуку о награђивању одељења доноси Наставничко веће. 
 

 
3.3. Награда ,,Ученик генерације’’ 

 
Члан 14. 

 

У Гимназији се на крају сваке наставне године ученику четвртог разреда 
додељује посебна награда ,,Ученик генерације’’. 

Награда се додељује ученику четвртог разреда који је све четири године 
похађао Гимназију ,,Свети Сава’’ и који се у својој генерацији највише истакао у учењу 
и владању. 

 
Члан 15. 

 
Награда ,,Ученик генерације’’ додељује се ученику четвртог разреда под 

следећим условима: 

1) да је од првог до четвртог разреда постигао одличан општи успех и 
примерно владање; 

2) да је учествовао на такмичењима из наставних предмета у организацији 
Министарства просвете или признатих од стране тог Министарства; 

3) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима; 
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4) 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; 

5) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према 
наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима Гимназије, као 
и према родитељима других ученика. 

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. 

Примерно владање кандидат за доделу награде ,,Ученик генерације’’ мора 
имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о 
додели те награде. 

 
Члан 16. 

 
Кандидату за Ученика генерације припадају бодови по основу успеха и по 

основу резултата постигнутих на такмичењима и то: 
 

Бодовање општег успеха: 

1) За постигнут одличан успех из свих предмета и примерно владање у току 
целог школовања – 50 бодова, 

2) За постигнут одличан успех уколико је ученик имао у неком разреду четворку 
из неког предмета смањује му се за по 5 бодова за сваку четворку у свакој 
години, а за по десет бодова за сваку тројку. 

Бодовање такмичења: 

1) За успех на општинском такмичењу ученику припада:  

- за освојено прво место - 5 бодова;  
- за освојено друго место - 4 бода;  
- за освојено треће место - 3 бода.  

2) За успех на градском такмичењу ученику припада:  

- за освојено прво место - 10 бодова;  
- за освојено друго место - 8 бодова;  
- за освојено треће место - 6 бодова.  

3) За успех на републичком такмичењу ученику припада:  

- за освојено прво место - 20 бодова;  
- за освојено друго место - 18 бодова;  
- за освојено треће место - 15 бодова.  

4) За успех на такмичењу вишег ранга ученику припада:  

- за освојено прво место - 40 бодова;  
- за освојено друго место - 30 бодова;  
- за освојено треће место - 25 бодова.  

У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно, 
екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се половина од 
бодова утврђених у претходном ставу.  

Одредбе овог члана сходно се примењују и на ученике који су постигли успех на 
такмичењима, конкурсима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним 
манифестацијама у области физичког васпитања, ликовне културе и музичке културе 
кад је ученик наступао за Гимназију. 

Бодовање по тачкама 3.– 5. става 1. члана 15. врши се на основу писаног 
мишљења стручних већа, одељенске заједнице и Ученичког парламента. Бодовање се 
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врши тако што се по наведеним тачкама рангирају сви предложени кандидати при 
чему по овом основу збирно ученик може добити од 10 - 30 бодова. 

 
 

Члан 17. 
 

Усмени предлог за избор Ученика генерације одељенском већу подноси 
одељенски старешина ученика или предметни наставник на седници на којој се 
утврђују успех и владање ученика на крају другог полугодишта четврте године. 

После усвајања предлога од стране одељенског већа, одељенски старешина 
подноси писани предлог Комисији за избор ученика генерације, одмах после седнице 
одељенског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне 
године. Писани предлог мора да буде образложен уз навођење података о успеху и 
владању ученика. Предлог треба да садржи и мишљење стручних већа по тачки 3. 
става 1. члана 15. као и мишљење одељенске заједнице и Ученичког парламента по 
тачкама 4. и 5. 

Наставничко веће именује петочлану Комисију за избор ученика генерације коју 
сачињавају: директор, стручни сарадник, два наставника и представник Ученичког 
парламента. Члан Комисије не може бити одељењски старешина одељења које има 
кандидата, као ни наставник код којег постоје разлози који доводе у сумњу његову 
непристрасност приликом бодовања.  

Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на 
основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове за општи успех, 
бодове по основу успеха на такмичењима и бодове по осталим тачкама става 1. члана 
15. и да списак кандидата са утврђеним бодовима достави Наставничком већу на 
даље одлучивање. 
 

Члан 18. 

 
Наставничко веће доноси одлуку о  ученику који се награђује, а Школски одбор 

одлучује о висини награде за Ученика генерације. Наставнико веће доноси одлуку 
већином гласова од укупног броја чланова, тајним гласањем и та одлука је коначна. 

Ученик генерације награђује се прикладним поклоном: књигама, сатом, 
уметничким делом, техничким уређајем и сл.  у складу са личношћу и интересовањима 
ученика. 

Школски одбор може донети одлуку да награда буде и новчана, у складу са 
могућностима Гимназије, донатора или спонзора. 

Ученик генерације званично се проглашава и награђује пред свим ученицима на 
свечаној додели диплома ученицима. 
 
 

3.4. Светосавска награда 
 

Члан 19. 
 

Гимназија поводом Светосавских дана додељује ученицима четвртог разреда 
сваке године Светосавску награду. 

Светосавска награда додељује се на Светосавској академији поводом 
обележавања Дана школе ученику који је у току школовања: 

- имао најмање врлодобар успех и примерно владање у прва три разреда 
гимназије, 
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- показао изузетно залагање у ваннаставним активностима које организује 
Гимназија и самоиницијативно покренуо одређене активности и акције, 

- иницирао пројекте у Гимназији  или учествовао у неком школском пројекту: 
Ученички парламент, Вршњачко посредовање у конфликтима, Радионице о 
репродуктивном здрављу, Здравствено васпитање и сл. 

- учествовао у хуманитарном, друштвено-корисном раду и другим активностима 
за добробит Гимназије и њених ученика, 

- несебично заступао Гимназију, њене интересе и посебно допринео развоју 
Гимназије, као и њеном угледу у јавности, 

- који је својим залагањем допринео очувању имовине Гимназије, 

- који ужива поверење међу ученицима и наставницима и који је у току 
школовања неговао у Гимназији односе поверења, отворености и искрености 
међу ученицима и запосленима. 

У случају да ниједан ученик не задовољи наведене критеријуме награда се 
неће доделити за ту годину. 

 
Члан 20. 

 
Одлуку о ученику којем се додељује Светосавска награда доноси Наставничко 

веће на предлог Комисије за Светосавску награду, а Школски одбор одлучује о висини 
Светосавске награде. Одлука Наставничког већа је коначна.  

Предлог за Светосавску награду Наставничком већу даје одељенски старешина 
ученика пред крај првог полугодишта четвртог разреда. Одељенски старешина 
предлог подноси Комисији за Светосавску награду у писаном облику и треба да буде 
образложен, уз навођење података од значаја за додељивање награде. 

Наставничко веће именује петочлану Комисију за Светосавску награду коју 
сачињавају: директор, стручни сарадник, два наставника и представник Ученичког 
парламента. У састав комисије не може ући одељенски старешина предложеног 
ученика, нити наставник код којег постоје разлози који доводе у сумњу његову 
непристрасност. 

Ученик се награђује прикладним поклоном: књигама, сатом, уметничким делом, 
техничким уређајем и сл.  у складу са личношћу и интересовањима ученика. 

Школски одбор може донети одлуку да награда буде и новчана, у складу са 
могућностима Гимназије, донатора или спонзора. 
 

Члан 21. 

 
Гимназија поводом Светосавских дана награђује ученике и то: 

- за освојено једно од прва три места на литерарном или ликовном конкурсу 
књигом, 

- за освојено једно од прва три места на шаховском турниру пригодним 
поклоном: књигом, слагалицом, друштвеном или мисаоном игром и сл, 

- на спортским турнирима који се поводом Светосавских дана организују у 
Гимназији за екипу која освоји прво место: спортски реквизит, ручак, торту или 
неку другу прикладну награду, 

- за друге такмичарске активности организоване поводом Светосавских дана 
прикладним поклоном. 
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4. ДИПЛОМЕ 

 
Члан 22. 

 
Дипломе се додељују ученицима у складу са Правилником о дипломама за 

изузетан успех ученика у средњим школама, на крају школовања у Гимназији, ако 
одговарајуће образовање и васпитање стекну према прописаном наставном плану и 
програму и у законом прописаном року. 

 
Члан 23. 

 
У току школовања ученик може да добије: 

1) диплому или награду за изузетан општи успех; 

2) диплому за изузетан успех из појединих наставних предмета.  

Ученику се диплома додељује у складу са актом министра просвете о врсти 
диплома, односно, начину и условима за њихово додељивање.  

 
 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Гимназије. 

 
Члан 25. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника, престају да важе одредбе Правилника о 
похваљивању и награђивању ученика дел.бр.639 од 24.06.2010.године као и све 
његове измене и допуне дел.бр.712 од 09.06.2014.године. 

 
 
 
  ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ  

              ОДБОРА 
 
               Славица Обрадовић 
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