
               На основу члана  119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), члана 85. 

Статута Основне музичке школе ''Петар Илић'', Школски одбор је на седници одржаној дана 

14.05.2021.године донео: 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ИЛИЋ“ 

 

 

 

 

 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) Основне 

музичке школе „Петар Илић“ (даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које 

могу добити ученици током школовања, као и ислови и начини њиховог додељивања. 

 

 

Члан 2. 

 Похвале и награде могу бити додељене ученицима за успех у учењу и владању, за 

успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у 

ваннаставним активностима. 

 

 

 

II    ПОХВАЛЕ 

 

Члан 3. 

 Ученик може добити похвалу за: 

1) одличан успех и привремено владање 

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области 

3) изузетан успех у појединим ваннаставним активностима 

4) „Ученика генерације“ 

Похвала из става 1. тач. 4) овог члана додељује се ученицима завршног разреда. 

 

                                                                     Члан 4. 

Похвале могу бити писмене и усмене. 

  

 Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у 

току наставног периода и саопштава их одељењаки старешина пред одељењем и 

родитељима. 



 Писмену похвалу одељењског старешине и Одељењског већа ученик добија за 

остварене резултате у раду, учењу и понашању, као и за учешће у културној и јавној 

делатности Школе, на крају класификационог периода или на крају полугодишта и уписују 

се у ђачку књижицу 

 

Члан 5. 

 Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно 

владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање. 

 Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за 

постигнут успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су 

се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима. 

 

       

Члан 6. 

 Похвале ученицима, на предлог одељењског старешине и Одељењског већа, 

додељује Наставничко веће Школе. 

 

Члан 7. 

 

За „Ученика генерације“ може бити проглашен сваки ученик завршног разреда             

ОМШ „Петар Илић“ који испуњава следеће услове: 

1. Да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима; 

2. Да је у току школовања имао примерно владање; 

3. Да је у току школовања имао запажене резултате на такмичењима, фестивалима 
и другим ваннаставним активностима. 
 

Кандидат за Ученика генерације може бити и ученик завршног разреда који није 

похађао све разреде у ОМШ „Петар Илић“. 

 

Члан 8. 

 

Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације су: 

1. Успех у учењу и владању током основног школовања; 

2. Успех на такмичењима из наставних предмета; 

3. Ваннаставне активности; 

4. Рад у оквиру Ученичког парламента 

 

Члан 9. 

 

 

Елементи наведени у члану 8. овог Правилника бодују се на следећи начин: 

 

1. Успех у учењу и владању: 

- разред завршен са просечном оценом 5,00 .................................................. 8 бодова 



- разред завршен са просечном оценом 4,50 – 4,99 .......................................... 5 бодова 

- разред завршен без иједног неоправданог изостанка ................................... 3 бода 

- разред завршен са мање од 5 неоправданих изостанака ................................ 1 бод 

 

Због разлика између одсека у трајању времена школовања рачунају се само успеси у 

учењу и владању постигнути у IV, V и VI разреду шестогодишњег образовања и II, III и IV 

разреду четворогодишњег образовања. 

 

2. Успех на такмичењима из наставних предмета: 

Бодују се награде освојене на такмичењима у категоријама солисти, камерна 

музика, хор,  оркестар, солфеђо и теорија музике индивидуално и солфеђо и теорија 

музике екипно. 

Број бодова изражен у табели односи се на награде освојене у категорији солисти, 

камерна музика и солфеђо и теорија музике индивидуално. 

Уколико је награда освојена у категорији хор,  оркестар или солфеђо и теорија музике 

екипно признаје се 1/3  бодова из табеле. 

 

Такмичење Лауреат I 

награда 

II награда III 

награда 

Похвала 

Републичко такмичење ЗМБШС 20 16 14 12 10 

Фестивал музичких и балетских 

школа Србије 

20 16 14 12 10 

Републичко такмичење УМБПС 14 12 10 8 5 

Такмичења и фестивали у РС 

који нису међународног 

карактера 

8 5 4 3 1 

Такмичења и фестивали у РС 

који су међународног карактера 

10 6 5 4 2 

Такмичења и фестивали ван 

граница РС 

12 10 9 8 4 

 

 

 3. Ваннаставне активности:  

 

- Солистички концерт у трајању од минимум 30 минута на територији Општине:  

15 бодова 

- Солистички концерт у трајању од минимум 30 минута ван територије Општине:  

20 бодова 

 

4.     Рад у оквиру Ученичког парламента: 

- за сваку годину руковођења Ученичким парламентом ......................................2 

бода 

- за сваку годину чланства у Ученичком парламенту 1 бод 



 

Члан 10. 

 

Поступак избора Ученика генерације спроводи Комисија коју именује директор 

школе на предлог Наставничког већа, а коју чине:  

 

1. Директор, педагог или помоћник директора 

2. Два наставника из редова Наставничког већа  

3. Један члан Савета родитеља. 

 

У комисији не могу бити наставници који су били, или су тренутно одељењске 

старешине предложеним кандидатима, као ни родитељ неког од                предложених 

кандидата. 

Задатак Комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од стране 

стручних актива, према критеријумима из овог Правилника, а на основу расположиве 

документације коју доставља одељењски старешина. 

 

Члан 11. 

 

Комисија доставља листу предложених кандидата Наставничком већу. 

Наставничко веће проглашава за Ученика генерације оног кандидата који у укупном збиру 

има највећи број бодова. 

Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, Наставничко веће тајним 

гласањем доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за Ученика 

генерације. 

 

Члан 12. 

 

Поступак избора Ученика генерације (предлагање кандидата, формирање комисије, 

прикупљање документације) мора отпочети најкасније 15 дана пре краја    наставне године за 

ученике завршног разреда. 

 

 

 

III    НАГРАДЕ 

 

   Члан 13. 

 Награде могу бити додељене ученицима као признање за изузетан успех постигнут 

у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено 

место на такмичењима које је Школа организовала. 

 

     Члан 14. 

 Награде могу бити додељене поједином ученику или групи ученика. 

 

 

 



      Члан 15. 

 Награде додељује наставничко веће Школе, на предлог одељењског старешине, по 

прибављеном мишљењу  стручног актива. 

 Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда. 

 

 

       Члан 16. 

 Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу 

критеријума које пропишу својим актима. 

 Награде из става 1. овог члана могу се додељивати ученицима само преко Школе, уз 

активно учешће и мишљење стручних органа Школе о критеријумима додељивања такве 

награде. 

 

 

    Члан 17. 

 Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у 

изузетним случајевима и у новчаним износима. 

 Ученици се могу наградити и на следећи начин: 

1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл. 

2) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским 

манифестацијама и сл. 

3) куповином књига, школских реквизита и прибора и сл. 

 

Члан 18. 

 Поједином ученику могу бити додељене истовремено и похвала и награда. 

 

 

 

IV    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

 Члан 19. 

 Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор. 

 

 

 Члан 20. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 

 

 

 Правилник је заведен под деловодним бројем 0101-191 од 14.05.2021. године, а 

објављен је на огласној табли школе, дана 17.05.2021. године. 

 

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник  о 

похваљивању и награђивању ученика  Основне музичке школе ''Петар Илић'', дел.бр. 0101-

632/1 од 25.12.2013.године 



 

                                                                                                             

                                                                                                     Председник Школског одбора: 

 

                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                       Јелена Диздаревић-Ђорђевић 
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