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

образовања и васпитања /,,Службени гласник РС`` бр. 88/2017 и 27/2018-др. 

Закони и 10/19 , 129/2021/  и   Статута Средње школе( 

дел.бр.649/6.5.2022.године), Школски одбор Средње  школе на седници 

одржаној дана 7.6.2022. године , донео је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ  УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овим Правилником  утврђују  се  критеријуми и поступак избора 

Ученика генерације у Средњој школи у Новој Вароши /даље: Школа/. 

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Члан 2. 

За ученика генерације може да буде изабран ученик завршног разреда који 

испуњава следеће услове: 

1. Да је у току школовања имао одличан успех 5,00  у свим разредима, као 

и одличан успех на матурском испиту; 

2. Да је у току школовања имао примерно владање;   

 

 

Члан 3. 

 

Приликом вредновања за избор ученика генерације у обзир се узимају 

резултати  такмичења у знању и стваралаштву из појединих предмета, која су 

прописана календаром који доноси министар, и освајања награда на 

појединим такмичењима, затим учешће и освајање награда на разним 

конкурсима ликовног, музичког, језичког и техничког стваралаштва и разним 

спортским активностима. 

 

III МЕРИЛА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

1. ТАКМИЧАРСКИ РЕЗУЛТАТИ     



                                                                  Члан 4. 

Такмичарски резултати ученика вреднују се за период од  I – IV разреда. 

Кандидату за ученика генерације припада за освојено 1. место: 

- На окружном /међуокружном/ такмичењу ................. 30 бодова; 

- На републичком такмичењу .......................................... 50 бодова; 

- На међународном нивоу .............................................. 100 бодова. 

За освојено 2. место, кандидату за ученика генерације припада: 

- На окружном /међуокружном/ такмичењу ................. 25 бодова; 

- На републичком такмичењу .......................................... 40 бодова; 

- На међународном нивоу ............................................... 60 бодова. 

За освојено 3. место, кандидату за ученика генерације припада: 

- На окружном /међуокружном/ такмичењу ................. 20 бодова; 

- На републичком такмичењу ......................................... 30 бодова; 

- На међународном нивоу ............................................... 50 бодова. 

Кандидату припада за учешће: 

- На окружном /међуокружном/ такмичењу ................ 10 бодова; 

- На републичком такмичењу .......................................... 30 бодова; 

- На међународном такмичењу ....................................... 50 бодова. 

 

 

2. УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНИМ КОНКУРСИМА И ДРУГИМ СМОТРАМА 

БЕЗ ПРЕДТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 5. 

За освојено 1. место на наградном  конкурсу, смотри или другом такмичењу 

без предтакмичења, кандидат добија: 

- На нивоу округа ..................................................................... 20 бодова; 

- На нивоу Републике .............................................................. 30 бодова;  

- На међународном нивоу................................. ..................... 50 бодова. 

 

За освојено 2 . место на наградном конкурсу, смотри или другом такмичењу 

без предтакмичења, кандидат добија: 

- На нивоу округа ...................................................................... 15 бодова; 



- На нивоу Републике ...............................................................  30 бодова. 

 

За освојено 3. место на наградном конкурсу, смотри или такмичењу без 

предтакмичења, кандидат добија: 

- На нивоу округа ...................................................................... 10 бодова; 

- На нивоу Републике ................................................................ 20 бодова. 

 

За учешће на наградном конкурсу, смотри или другом такмичењу без 

предтакмичења, кандидат добија: 

- На нивоу округа ........................................................................8 бодова; 

- На нивоу Републике ................................................................. 15 бодова. 

 

3. УЧЕШЋЕ НА ЕКИПНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Члан 6. 

 

     Кандидату који је био члан екипе која је освојила 1. место припада: 

     -       На окружном /међуокружном / такмичењу ...................... 15 бодова; 

     -       на републичком такмичењу .................................................25 бодова.     

 

Кандидату који је био члан екипе која је освојила 2. место припада: 

- На окружном /међуокружном/  такмичењу .......................... 12 бодова; 

- На републичком такмичењу .................................................... 18 бодова. 

 

Кандидату који је био члан екипе која је освојила 3. место припада: 

- На окружном /међуокружном/ такмичењу ............................. 8 бодова; 

- На републичком такмичењу ...................................................... 14 бодова. 

 

На учешће на екипним такмичењима, кандидату припада: 

- На окружном /међуокружном/ такмичењу ............................... 4 бода; 

- На републичком такмичењу ......................................................... 6 бодова. 

 

4. УЧЕШЋЕ У ОСТАЛИМ ШКОЛСКИМ АКТИВНОСТИМА 

 

Члан 7. 

 

а) учешће на семинарима и камповима који трају најмање пет дана 

(Информатички камп и слично ),       ако учеснике бира школа – 1 бод, а највише 

два бода у једној школској години; 



б) учешће на семинарима и камповима који трају најмање пет дана ( Петница, 

информатички камп и слично ), који су позивни – 2 бода, а највише четири бода 

у једној школској години. 

 

IV ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

Члан 8. 

 

Иницијативу за ученика генерације може покренути: 

- Одељењски старешина; 

- Ученички парламент; 

- Одељењско веће. 

 

Члан 9. 

 

Избор ученика генерације врши комисија коју  именује директор школе, а 

одлуку о ученику генерације доноси Наставничко веће, јавним гласањем. 

Комисија  за избор ученика генерације састоји се од 5 чланова и то: 

- Два представника Наставничког већа; 

- Једног  представника Савета родитеља; 

- Једног  представника Ученичког парламента и  

- Педагога школе. 

Чланови Комисије не могу бити одељењски старешина, представник Савета 

родитеља ученика завршног разреда и представник Ученичког парламента 

завршног разреда. 

Задатак комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од 

стране Одељењског већа, према критеријумима и елементима  који се вреднују 

при рангирању кандидата за ученика генерације који су утврђени овим 

Правилником, а на основу расположиве документације коју доставља 

одељењски старешина Комисији за избор ученика генерације. 

 

Члан 10. 

 

        Уколико два или више кандидата на ранг листи предложених за 

ученика генерације имају једнак број бодова, предност има кандидат који има 

највише бодова на основу резултата на такмичењима у знању. 

Ако кандидати имају једнак број бодова на основу резултата на 

такмичењима у знању, предност има кандидат који у току школовања има 

најмањи укупан број неоправданих изостанака. 



 

Члан 11. 

 

Одлуку о избору ученика генерације доноси Наставничко веће јавним 

гласањем на основу ранг листе комисије. 

Ако два или више кандидата имају исти број бодова, одлуку о избору 

ученика генерације доноси  Наставничко веће, тајним гласањем. 

Ученик генерације се проглашава јавно на свечаности поводом 

завршетка школске године.  

На ученичкој и наставничкој огласној табли истиче се фотографија 

ученика генерације са пригодним текстом.  

Фотографије ученика генерације проглашени по годинама истичу се на 

зиду у холу школе. 

 

Члан 12. 

 

        Кандидат или његов родитељ има право да изврши увид у бодовање 

резултата ученика, по доношењу одлуке Наставничког већа. 

        Приговор на одлуку Наставничког већа, незадовољан кандидат подноси 

директору школе у року од 3 дана од дана истицања на огласној табли. 

       Одлука директора је коначна. 

 

Члан 13. 

 

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

табли школе. 

 

                                                                                    Председник Школског одбора 

                                                                                          Далида Мусић Авдић                                                                                            

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана 7..06.2022. године. 

                                                                                   Директор школе 

                                                                                  Бранка Ракоњац 


