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             На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС",  број 72/2009, 52/2011 и 55/2013),  члана 66. Закона о 

основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", број 55/2013) и Статута 

Основне школе "Стари град" Ужице, Школски одбор на седници 

одржаној ___________. године, доноси следећи:  

 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ НАСТАВНИКА 

У ОШ „СТАРИ ГРАД“ УЖИЦЕ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

             Правилником о похваљивању и награђивању наставника уређују се 
похваљивање и награђивање наставника, покретање иницијативе за 
похваљивање и награђивање, као и доношење одлуке о похваљивању и 
награђивању. 

Члан 2. 

 

          Наставник се може похвалити и предложити за награду уколико испуњава 

утврђене критеријуме који су саставни део овог правилника – Прилог 1.  

Члан 3. 

          Поред тога што се наставник може предложити за Светосавску награду и 

сличну награду која се додељује наставницима у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, такође се наставник може предложити за 

новчану награду коју би исплатила школа у складу са расположивим средствима. 

II  ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОХВАЉИВАЊЕ 

И НАГРАЂИВАЊЕ 
 

Члан 18. 

 

          Иницијатива за похваљивање и награђивање наставника школе може потећи од:  

1. Стручног већа млађих разреда, Стручног већа васпитача предшколских 

група, стручног већа учитеља у продуженом боравку 

2. Стручних већа из области предмета. 

 

Члан 19. 

          Предлог за похваљивање или награђивање наставника школе се подноси на 

иницијативу предлагача из члана 18. овог правилника, а може бити предложено 

највише 2 кандидата:  

-           - 1 кандидат из реда Стручног већа млађих разреда, Стручног већа васпитача 

-              предшколских група, стручног већа учитеља у продуженом боравку 

- 1 кандидат из реда Стручних већа из области предмета. 

Уз писани предлог предлагач може приложити доказе о испуњавању 

критеријума за похваљивање и награђивање наставника којег предлаже, уз обавезно 
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образложење предлога. 

 

Члан 20. 

          Предлог за доделу похвале односно награде наставнику доставља се Комисији 

која доноси одлуку о похваљивању и награђивању наставника. 

          Комисија ради у следећем саставу:  

1. Директор школе, председник 

2. Помоћник директора, члан 

3. Педагог школе, члан. 

          

         Комисија ценећи све доказе, применом критеријума из прилога 1, доноси 

коначну одлуку о награђивању и похваљивању наставника. Приликом примене 

наведених критеријума, приоритет имају критеријуми под тачком 1, односно 

кандидат код којег преовлађује испуњеност ових критеријума, сходно томе ће се 

донети и одлука.  

          Одлука се доноси већином гласова свих чланова комисије, у случају подељеног 

мишљења коначну одлуку доноси директор школе. 

Члан 21. 

            На одлуку о додељивању похвале или награде може се уложити жалба. 

            Заинтересовани наставник подноси жалбу у року од 8 дана рачунајући од дана 

доношења одлуке о додели похвале или награде. 

            О жалби одлучује орган који је Статутом школе одређен као другостепени 

орган - Школски одбор.  

            Одлука по жалби је коначна. 

Члан 22. 

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

Школе. 

                                                                                    

            Председник школског одбора  

                                                                                                                   ___________________________ 

  

Правилник је заведен под деловодним бројем: _____ од ___________. године, 

објављен је на огласној табли Школе дана ______________. године, а ступио је на снагу 

дана ___________. године. 

                        Секретар Школе 

                         _____________________ 


