
На основу чл.57.став 1 тач.1 Закона о основама система образовања и васпитања ( 

"Сл.гл.РС" бр.72/2009, 52/2011), члана  45. ст. 1. тач. 1. Статута Основне школе” Анта 

Богићевић” у Лозници, Школски одбор је на својој седници одржаној дана 29. јануара 

2016. године донео: 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА   О    

НАГРАЂИВАЊУ    НАСТАВНИКА 

 

Члан 1. 

      У циљу подстицања наставника за постизање бољих резултата у образовно-васпитном 

раду и слободним активностима Основна Школа „Анта Богићевић“ у Лозници (у даљем 

тексту Школа) награђује наставнике који постижу изузетне резултате у : 

-   успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама 

     Награде и похвале додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог 

правилника. 

 

Члан 2.  

     Школским развојним планом ОШ "Анта Богићевић" предвиђено је да осим 

похваљивања и награђивања ученика буду материјално стимулисани и похваљени и 

наставници. 

 

Члан 3. 

     Као критеријум  за награђивање узети су у обзир постигнућа ученика на различитим 

нивоима такмичења. 

 

Члан 4.  

     Награде за наставнике утврђене су у новчаној вредности. 

 

Члан 5. 

 

Награђиваће се постигнућа ученика а самим тим и наставника на такмичењима који су 

предвиђени Календаром такмичења и смотри ученика основних школа за дату школску 

годину прописаног од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја.  

 

Члан 6. 

     Додељује се новчана награда предметном наставнику за: 

    1. Регионално такмичење (само за учитеље IV разреда) 

     1) освојено прво место ученика - 3.000,00 динара 

     2) освојено друго место ученика - 2.500,00 динара 

     3) освојено треће место ученика - 2.000,00 динара 

    2. Републичко такмичење (за наставнике и учитеље) 

     1) освојено прво место ученика - 5.000,00 динара 

     2) освојено друго место ученика - 4.500,00 динара 

     3) освојено треће место ученика - 4.000,00 динара 

    3. Олимпијада Србије  

     1) освојено прво место ученика - 3.000,00 динара 

     2) освојено друго место ученика - 2.500,00 динара 



     3) освојено треће место ученика - 2.000,00 ученика 

     4. Међународна Олимпијада 

     1) освојено прво место ученика - 5.000,00 динара 

     2) освојено друго место ученика - 4.500,00 динара 

     3) освојено треће место ученика - 4.000,00 динара 

Предвиђене новчане награде се линеарно умањују наспрам обезбеђених новчаних 

средстава. 

 

 

Члан 7. 

      Награђује се само најбоље остварен резултат. а додатно се награђују и Олимпијаде, 

такође најбоље остварен пласман. 

 

Члан 8. 

Уколико се оствари само пласман на Олимпијадама, без освојеног места, пласман ће се 

награђивати са 1.500,00 динара за пласман на Олимпијади Србије и 3.500,00 динара на 

Међународној Олимпијади. 

 

Члан 9. 

      Уколико један наставник освоји са више ученика пласман на такмичењу који се 

награђује, награђује се најбољи пласман (само један). 

 

Члан 10. 

      Награђују се наставници који победе на конкурсима за иновативни час, као и 

наставници који врше презентацију огледног часа на Општинском активу, са 2.000,00 

динара. 

 

Члан 11. 

      Уколико предметни наставник који предаје ученику није у могућности да припрема 

ученика за такмичење дозвољено је да то преузме други предметни наставник који ће онда 

бити награђен уколико ученик постигне резултате у складу са Правилником. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

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

Школе. 

                                                                                                   Председник  Школског одбора                                                                                                            

 

                                                                                                ________________________  

                                                                                                    Горан Ђурић       

                            

            Правилник  објављен  на огласној табли Школе дана 29.јануара 2016.године,  а    

ступио    на  снагу     дана  6. фебруара 2016.године  

  Секретар  школе 

                                                                                                                         _________________ 

                                                                                                                      Цветојевић Бранислав 


