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          На основу члана 74, 75 и 136. Закона о основном васпитању и 

образовању (,,Службени гласник Републике Српске“ број:44/17; 31/18 и 

84/19), те члана 31. Статута ЈУ Основне школе „Ђура Јакшић“   

Бања Лука, Школски одбор  на сједници одржаној дана  04.12.2019.  

доноси одлуку и усваја  

 

 

 

 

                                          П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

                                 О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

 

 

  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                     Члан 1. 

 

Правилником о награђивању ученика (у даљем тексту Правилник) ближе 

се уређује: 

 

- награде и похвале, 

  

 

I – НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ 

 

 

 

                                                      Члан 2. 

 

(1) 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. 

(2) Наставничко вијеће доноси одлуку о похвалама и наградама на 

приједлог, одјељенског старјешине, одјељенског вијећа или 

директора школе. 

 

 

                                                

 

                                               

 

 

Члан 3. 

 



(1) Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно, пред 

одјељењем, свим запосленим у школи или пред наставницима и 

родитељима. 

(2) Награде могу бити у облику посебних диплома, увјерења и књига, а 

у изузетним случајевима и у новчаним износима. 

(3) Награде ученицима могу додјељивати и спонзори односно донатори, 

на основу критеријума које пропишу својим актима. 

(4) Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који 

се исказује кроз плаћене екскурзије, љетовања, одморе, куповину 

школског прибора и сл. 

(5) Награде се могу додјељивати и групи ученика или цијелом одјељењу 

за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл. 

 

                                                 Члан 4. 

 

Приједлог за додјелу награда и похвала даје одјељенски старјешина на 

основу мишљења одјељенског вијећа или стручног актива. 

 

                                                  Члан 5. 

 

(1) Додјела диплома „Вук Караџић“ и диплома за изузетни успјех из 

појединих наставних предмета врши се под условима и на начин 

утврђен Правилником о врсти диплома у основној школи и начину и 

условима за њихово додјељивање. 

      

    (2) Избор и проглашење Ученика генерације врши се на начин утврђен  

          Правилником о избору и проглашењу ученика генерације у основној 

          школи. 

 

                                                  Члан 6. 

(1) Ученике који се истиче у учењу и имају примјерно владање школа 

похваљује. 

 

(2) Ученици се похваљују: 

 

    а) за доличан успјех и примјерено владање. 

    б) за посебно ангажовање у активностима које спроводи одјељенска 

        заједница. 

    в) за посебно ангажовање у ваннаставним активностима. 

    г) за најуспјешније ученике у одјељењу. 

    д) за ученике без иједног изостанка у току шк. године 

    ђ) за најбоље ликовне и литерарне радове поводом  обиљежавања Св.    

        Саве. 

      

  



(3) Ученика се може похвалити: 

 

а) одјељенски старјешина, 

б) одјељенско вијеће и  

в) наставничко вијеће 

 

(4) Похвале се уписују у ђачку књижицу, свједочанство, одјељенску и 

матични књигу. 

 

Члан 7. 

 

(1) На крају првог и другог полугодишта, ученике који су постигли 

одличан успјех, похваљује Наставничко вијеће. 

(2) Одлуку о похваљивању ученика за резултате у ваннаставним 

активностима доноси Наставничко вијеће, на приједлог одјељенског вијећа 

или директора школе. 

(3) За посебно ангажовање у активностима које спроводи одјељенска 

заједница одлуку о похваљивању ученика доноси одјељенски старјешина 

или одјељенско вијеће. 

 

Члан 8. 

 

(1) Признања ученицима се додјељују: 

а) за резултате на такмичењима 

б) за посебан допринос у афирмисању солидарности, толерантности и 

других позитивних каректеристика као и за допринос промовисања угледа 

школе. 

(2) Признања се могу додијелити појединим ученицима, групи ученика 

(екипи) или одјељенској заједници за резултате наведе у 1. ставу овог 

члана. 

(3) Одлуку о додјели признања појединим ученицима, екипи ученика или 

одјељенској заједници доноси директор школе. 

 

 

 

 

IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                      Члан 11. 

 

За тумачење одредби овог Правилника надлежан је Школски одбор. 

 

                                                      Члан 12.  

 



   Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и поступку 

предвиђеном за његово доношење. 

             

                                                      Члан 13. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 873 /19 

Бања Лука, 04.12.2019.год. 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 __________________________________ 

              / Слађана Б. Грбић / 

 

   


