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

васпитања (,,Службени гласник РС”, бр.88/17), члана 44. Статута ОШ,,Љубомир Љуба 

Ненадовић” Раниловића, Школски одбор на седници одржаној дана, 30. 03. 2018. године 

донео је: 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О 

НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником (у даљем тексту; Правилник) у ОШ ,,Љубомир Љуба 

Ненадовић“ Раниловић  (у даљем тексту; Школа), уређују се врсте награда запосленим у 

школи, остварени резултати рада на основу којих се награде додељују и органи који 

доносе одлуке о додељивању награде.  

 

                                                                  Члан 2. 

Стваралачки рада запослених у школи на унапређењу образовно васпитног рада и 

организацији рада, посебно се стимулишу и награђују сразмерно оствареним резултатима  

таквог рада. 

 

 

                                             II. НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

                                                            Члан 3 . 

Запослени у школи су дужни да свој посао обављају савесно, одговорно и 

непристрасно у складу са Законом. 

 

 

                                                           Члан 4 . 

Запосленима се додељују награде у виду: 

– Дипломе; 

–  поклон – књига; 

– увећање годишњег одмора за одређен број дана; 

– новчана награда, уколико школа има финансијска средства; 

 

 

 

 



                                                       III . ВРСТЕ НАГРАДА  

 

 

                                                        Члан 5 . 

Запослени ће бити награђен за остварене резултате на такмичењу или смотри из 

наставних предмета које су ученици постигли; 

  

  – за освојено  I, II, или  III  место на општинском такмичењу додељује се;  

– диплома, 

– поклон - књига,  

 

  – за освојено   I, II,  или  III  место на окружном такмичењу додељује се; 

  

– диплома,  

– поклон – књига,   

– увећање годишњег одмора за 2 дана. 

  

– за учешће и освојено  I, II,  или  III место на републичком такмичењу додељује се; 

– диплома, 

– поклон – књига, 

– увећање годишњег одмора за 3 дана   

– или новчана награда када школа има финансијска средства; 

 

                                                     Члан 6. 

Запосленом се вреднује резултат остварен у највишем рангу такмичења или 

смотри. 

Приликом награђивања вреднују се резултати остварени у текућој школској 

години.  

 

                                                     Члан 7. 

  Награде се запосленим уручују свечано за Дан школе или на Дан Светог Саве.  

 

 

 

 

                            IV. ОРГАНИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА  

 

                                                      Члан 8. 

 

  Одлуку о награђивању доноси директор школе са којом упузнаје Наставничко веће.  

 

                                                       Члан 9. 

На одлуку о додељивању награде запослени може поднети приговор Школском 

одбору у року од 8 дана од дана доношења одлуке.  

 

 



                                   V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

                                                          Члан 11. 

Поступак измене и допуне овог Правилника врши се на начин и по поступку како 

је утврђено доношење Правилника. 

 

                                                          Члан 12. 

О спровођењу овог Правилника стараће се директор школе и секретар школе.  

  

                                                                 Члан 13.                                                                                  

Тумачење одредаба овог Правилника даје Школски одбор. 

  

                                                          Члан 14 . 

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

школе.  

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о награђивању 

запослених дел.број _______од ________. године. 

 

 

                                                                                         Председник Школског одбора                                                                                                            

                                                                                            __________________________ 

 

Правилник објављен на огласној табли школе дана 30. 03.2 018.године, а ступио је на 

снагу ______________. године. 

 

 

 

                                                                                                              Секретар школе, 

                                                                                                _____________________________ 


