
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„УЧИТЕЉ ТАСА“ 

Број: 01-149 

Датум: 25.02.2022. год. 

            Н И Ш 

 

 

На основу чланова  99. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 

27/2018-др.закон, 10/2019), члана 54. ст. 1. тачка 1) Статута Основне школе „Учитељ 

Таса“ Ниш  (деловодни број  01-919 од 04.07.2019. године, измене и допуне бр. 01-1353 

од 10.12.2021. године), Школски одбор Основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу, на 

седници одржаној 25.02.2022. године, донео је 

                                               

 

ИЗМЕНЕ БР. 2 ПРАВИЛНИКА О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ 

УЧЕНИКА И КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЂАКА 

ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ «УЧИТЕЉ ТАСА» 

 

 

                                                                   Члан 1. 

 

У члану 1. додаје се став 2. који гласи: 

Циљ додељивања Похвале је васпитно деловање на ученике, истицање 

позитивних примера, подстицање ученика на што боље учење, владање, постизање што 

бољих резултата у наставним и ваннаставним активностима и развој позитивних 

особина ученика. 

 

Члан 2 

Члан 4. мења се и гласи: 

Усмене похвале упућују: директор школе, одељењски старешина, предметни 

наставници, педагошко психолошка служба. 

Усмене похвале се саопштавају јавно, кроз књигу обавештења,пред 

одељењем,свим разредима,свим запосленима у Школи или пред наставницима и 

родитељима. 

Писмене похвале (похвалнице) додељују: директор школе, Наставничко веће, 

ученичке организације. 

Писмене похвале Наставничког већа за одличан успех и примерно владање 

уписују се у ђачку књижицу. 

За припрему на такмичењима ученици су ослобођени један дан за општинско, два 

за окружно, три за републичко и четири за међународно такмичење. 

 

Члан 3 

 

У члану 6. став 1. након тачке 1. и 2. додају се тачке 3. и 4. које гласе: 

3. Мишљења Одељењских  већа осмог разреда и учитеља те генерације, 

(Одељењска већа осмих разреда и учитељи те генерације гласају за предлог 

за Ученика генерације изјашњавањем на анкетном листу. Ученик који добије 

највише гласова добиће 10 бодова као избор Одељењских већа осмог разреда). 
 



4. Мишљења свих ученика генерације (Сваки ученик 8. разреда, у оквиру своје 

одељењске заједнице, даје свој глас неком од кандидата са листе, тајним 

гласањем. Ученик не може да гласа за представнике свог одељења. (На анкетном 

листу за одређено одељење неће се налазити имена њихових представника). 

Ученик који добије највише гласова добиће 10 бодова као избор од стране 

генерације.) 

 

Члан 4 

 

Члан 7. мења се и гласи: 

Услови за предлагање кандидата за доделу похваале „Ученик 

генерације“ су следећи: 

1. да је постигао одличан општи успех из свих наставних предмета од првог до 

завршног разреда и има примерно владање; 

2. да је ученик школе (која га предлаже за доделу Похвале) најмање три школске 

године; 

3. да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима; 

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 својим друговима; 

5. да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, 

стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима 

других ученика. 

Члан 5 

У члану 8. став први тачка 1. брише се подтачка 1). 

Члан 6 

Члан 11. мења се и гласи: 
Иницијативу за доделу Похвале одређеном ученику може да покрене: одељенски 

старешина, ученички парламент, одељенско веће, наставничко веће, савет 

родитеља, директор школе, школски одбор, представници локалне самоуправе. 

 

Члан 7 

 

У  члану 12. мењају се став 1. и 2. који сада гласе: 

 Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су 

утврђени успех и владање ученика на крају трећег квалификационог периода. 

По истицању рока за достављање предлога директор именује трочлану комисију, 

у чијем саставу су, поред њега и два наставника (један из старијих, а други из млађих 

разреда). Чланови Комисије не могу бити одељенске старешине завршних разреда. 

 

Став 4. се брише и гласи: 
 Раду комисије присуствује и у њеном раду учествује један представник 
ученичког парламента, без права одлучивања. Комисија, према мерилима утврђеним 
Правилника, утврђује појединачан број бодова за сваког кандидата предложеног за 
доделу Похвале и сачињава прелиминарну ранг-листу. Прелиминарна ранг-листа се 



истиче на огласној табли школе, одређује се време када се може извршити увид у 
бодовање кандидата, као и рок у коме се подносе жалбе Комисији. По истеку рока за 
жалбе, Комисија разматра жалбе и утврђује коначну ранг-листу кандидата за доделу 
Похвале која се доставља Наставничком већу на одлучивање. 

 

                                                                    Члан 8. 

Измене Правилника ступају  на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе. 

 

Председник Школског одбора 

Основне школе 

“Учитељ Таса“ Ниш 

 

__________________________ 

 

 

 

 

Објављено да огласној табли _______________________ 

 


