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П Р И К А З 
ПРАВИЛНИКА О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА 

У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 
(„Службени гласник РС”, број 139 од 16. 12. 2022. године) 

 

Један од „најстаријих” правилника, односно Правилник о дипломама за 
изузетан успех ученика у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 37 од 26. 
маја 1993. и бр. 42 од 10. јуна 1993, даље: стари Правилник) „отишао је у 
историју”. 

Скоро 30 година, односно од јуна месеца 1993. године, овај правилник није 
мењан, одолевао је у својој примени, свим законским новинама које су се 
смењивале од доношења Закона о основама система образовања и васпитања 
2003. године до данашњих дана! 

На основу Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС”, 
бр. 55/13, 101/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 129/21, 129/21 - др. закон, даље: 
Закон) члан 66. став 4. којим је прописано да министар прописује врсте 
диплома, односно награда и ближе услове за њихово додељивање, министар 
просвете донео је Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у 
основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 139 од 16. 12. 
2022, даље: Правилник), који је у примени од 24. децембра 2022. године. 

Овим Правилником уређују се врсте диплома за изузетан општи успех ученика 
у учењу и владању и изузетан успех из појединачног обавезног предмета и 
изборног програма, као и услови и додељивање диплома ученицима у 
основном образовању и васпитању. 

Напомињемо да се Правилником уређује врста диплома, као и услови и 
поступак за додељивање диплома посебно за сваку врсту школе у основном 
образовању и васпитању, односно у основној школи, основној музичкој школи и 
основној балетској школи. 

Посебно скрећемо пажњу, на основу чл. 1. ст. 2. Правилника, сходно 
одредбама Закона, чл. 66. ст. 2, услови и начин за додељивање похвала и 
награда, као и за избор ученика генерације, одређују се општим актом школе. 

Правилником су јасно уређени циљеви додељивања диплома. Прописане 
дипломе додељују се ученику на крају основног образовања и васпитања, које 
је стекао у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења у 
законом прописаном року, у циљу развијања позитивних особина ученика, 
подстицања ученика на активно учествовање и истицање добрих примера 
током остваривања циљева и исхода основног образовања и васпитања, као и 
постизања што бољих резултата у раду. 

 

Дипломе у основној школи 

У основној школи, ученику, који током стицања основног образовања и 
васпитања остварује изузетне резултате, додељују се следеће дипломе: 

1) Диплома „Вук Караџић” и 

2) Диплома „Доситеј Обрадовић” за изузетне резултате из обавезног предмета 
и изборног програма прописаних планом и програмом наставе и учења. 
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Услови за доделу Дипломе „Вук Караџић”: 

- постигнут одличан успех из свих обавезних предмета, изборних програма и 
активности прописаних планом и програмом наставе и учења и примерно 
владање на крају сваке школске године у току стицања основног образовања и 
васпитања; 

- добијена најмање једна Диплома „Доситеј Обрадовић”. 

Услови за доделу Дипломе „Доситеј Обрадовић”, која се додељује ученику 
за изузетне резултате из обавезног предмета, односно изборног програма: 

1) постигнут најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају 
сваке школске године; 

2) постигнут одличан успех из одговарајућег обавезног предмета или изборног 
програма други страни језик, односно „истиче се” из одговарајућег изборног 
програма на крају сваке школске године; 

3) ако из тог обавезног предмета, односно изборног програма, у току 
школовања, добије једну од прве три награде на општинском, градском, 
окружном, републичком или међународном нивоу такмичења из тог обавезног 
предмета, односно изборног програма у складу са календаром такмичења и 
смотри ученика основних школа. 

Одредбама Правилника уређено је да изузетно, у случају да такмичење из 
одговарајућег обавезног предмета и изборног програма није дефинисано 
календаром такмичења и смотри ученика основне школе, Диплома „Доситеј 
Обрадовић” додељује се ученику који поред испуњења услова из тач. 1) и 2) 
претходног става, испољи и постигне потпуније и шире познавање садржаја тог 
обавезног предмета и изборног програма него што је предвиђено планом и 
програмом наставе и учења, a што је предвиђено школским актима. 

Сходно наведеним одредбама Правилника, важно је напоменути да школа 
треба, својим општим актом, да уреди критеријуме који су везани за потпуније и 
шире познавање садржаја обавезног предмета и изборног програма у односу 
на предвиђени план и програм наставе и учења. 

Ученику се може доделити више Диплома „Доситеј Обрадовић”. 

 

 

Дипломе у основној музичкој школи 

У основној музичкој школи, ученику, који, током стицања основног музичког 
образовања и васпитања, остварује изузетне резултате, додељују се следеће 
дипломе: 

1) Диплома „Корнелије Станковић” и 

2) Диплома „Љубица Марић” за изузетне резултате из обавезног предмета и 
изборног програма прописаних планом и програмом наставе и учења. 

Услови за доделу Дипломе „Корнелије Станковић”: 

- постигнут одличан успех из свих обавезних предмета, односно обавезних 
предмета и изборних програма прописаних планом и програмом наставе и 
учења и примерно владање на крају сваке школске године у току стицања 
основног музичког образовања и васпитања; 

- добијена најмање једна Диплома „Љубица Марић”. 
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Услови за доделу Дипломе „Љубица Марић”, која се додељује ученику за 
изузетне резултате из обавезног предмета, односно изборног програма у 
складу са прописаним планом и програмом наставе и учења су, ако на крају 
сваке школске године: 

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање; 

2) постигне одличан успех из одговарајућег обавезног предмета, односно 
,,истиче се” из изборног програма и 

3) ако у току школовања, из одговарајућег обавезног предмета, односно 
изборног програма добије једну од прве три награде у складу са календаром 
такмичења и смотри ученика основних школа, односно у складу са каталогом 
стандарда за рангирање музичких и балетских такмичења у земљи и 
иностранству из области музичке и балетске уметности. 

Одредбама Правилника уређено је да изузетно, у случају да такмичење из 
одговарајућег обавезног предмета и изборног програма није организовано, 
Диплома „Љубица Марић” додељује се ученику који поред испуњења услова из 
тач. 1) и 2) претходног става, испољи и постигне потпуније и шире познавање 
садржаја тог обавезног предмета и изборног програма него што је предвиђено 
планом и програмом наставе и учења. 

Ученику се може доделити више Диплома „Љубица Марић”. 

 

Дипломе у основној балетској школи 

У основној балетској школи, ученику, који током стицања основног балетског 
образовања и васпитања остварује изузетан успех, додељују се следеће 
дипломе: 

1) Диплома „Марија Мага Магазиновић” и 

2) Диплома „Душанка Сифниос” за изузетне резултате из обавезног предмета и 
изборног програма прописаних планом и програмом наставе и учења. 

Услови за доделу Дипломе „Марија Мага Магазиновић”: 

- постигнут одличан успех из свих обавезних предмета, односно обавезних 
предмета и изборних програма прописаних планом и програмом наставе и 
учења и примерно владање на крају сваке школске године у току стицања 
основног балетског образовања и васпитања; 

- добијена најмање једна Диплома „Душанка Сифниос”. 

Услови за доделу Дипломе „Душанка Сифниос”, која се додељује ученику 
за изузетне резултате из обавезног предмета, односно изборног програма су, 
ако на крају сваке школске године: 

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање; 

2) постигне одличан успех из одговарајућег обавезног предмета, односно 
,,истиче се” из одговарајућег изборног програма и 

3) ако у току школовања, из одговарајућег обавезног предмета, односно из 
одговарајућег изборног програма добије једну од прве три награде у складу са 
календаром такмичења и смотри ученика основних школа, односно у складу са 
каталогом стандарда за рангирање музичких и балетских такмичења у земљи и 
иностранству из области музичке и балетске уметности. 

Одредбама Правилника уређено је да изузетно, у случају да такмичење из 
одговарајућег обавезног предмета и изборног програма није организовано, 
Диплома „ Душанка Сифниос” додељује се ученику који поред испуњења 
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услова из тач. 1) и 2) претходног става, испољи и постигне потпуније и шире 
познавање садржаја тог предмета и изборног програма него што је предвиђено 
планом и програмом наставе и учења. 

Ученику се може доделити више Диплома „Душанка Сифниос”. 

 

Поступак доделе диплома 

Одељењски старешина, односно предметни наставник, на крају основног 
образовања и васпитања, предлаже ученика за доделу наведених диплома. 

Одељењско веће утврђује да ли ученик испуњава услове прописане 
Правилником за доделу одговарајуће дипломе. 

Одлуку о додели одговарајуће дипломе ученику доноси наставничко веће 
школе. 

 

Обрасци диплома 

Саставни де Правилника су обрасци прописаних диплома који су одштампани 
уз Правилник. 

 

Завршне одредбе 

Овај Правилник ступа на снагу 24. децемра 2022. године, када престаје да важи 
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи 
(„Службени гласник РС”, бр. 37/93 и 42/93). 

Резиме: 

Правилник прописује нове услове за доделу Дипломе “Вук Караџић” у основној 
школи. Ученик мора да постигне одличан успех из свих обавезних предмета, 
изборних програма и активности прописаних планом и програмом наставе и 
учења и примерно владање на крају сваке школске године у току стицања 
основног образовања и васпитања и добијена најмање једну Диплому 
„Доситеј Обрадовић”.  

Према старом Правилнику било је довољно да ученик постигне одличан успех 
из свих предмета  прописаних наставним планом и прогарамо и примерно 
владање али само од петог до осмог разреда, односно у другом циклусу 
основног образовања и васпитања. 

Такође, Правилник уводи новину, односно Диплому, која носи име чувеног 
просветитеља Доситеја Обрадовића, а која се додељује ученику за изузетне 
резултате из обавезног предмета, односно изборног програма. Могућност за 
стицање ове дипломе, поред досадашњих успеха на општинском или градском 
нивоу, проширена је и на окружни, републички или међународни ниво 
такмичења. 

Важна новина је што су Правилником, први пут, уређене врсте диплома и 
услови за додељивање диплома ученицима у основној музичкој и основној 
балетској школи. 

 

23.12.2022. год.     Биљана Антић, дипл. правник 


