
На основу члана 223 Статута ОШ "Петар Петровић Његош"Школски одбор на 

седници од _________ 2014.год.усвојио је  

 

 ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА  

О  УТВРЂИВАЊУ  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ИЗБОР УЧЕНИКА  

ГЕНЕРАЦИЈЕ 

(пречишћен текст) 

 

I 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1.  

 

 У ОШ"Петар Петровић Његош" зрењанин ( у даљем тексту: школа) на 

крају сваке наставне године додељује се посебна похвала "Ученик генерације". 

 Кандидат за ученика генерације мора испунити услове за  стицање 

"Вукове" дипломе и бити ученик ОШ "Петар Петровић Његош" у Зрењанину од 

петог разреда. 

 

Члан 2. 

  

 

 Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на 

такмичењима од трећег разреда из свих наставних предмета осим физичког 

васпитања, у организацији Министарства просвете РС,  или признатих од стране 

тог Министарства и то: 

ЗА ГРУПНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. За успех на општинском такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место  - 3 бодова, 

- за освојено друго место - 2 бода, 

- за освојено треће место  - 1 бода. 

2. За успех на окружном такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место   - 6 бодова, 

- за освојено друго место - 5 бодова, 

- за освојено треће место  - 4 бодова. 

3. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место  - 9 бодова, 

- за освојено друго место - 8 бодова, 

- за освојено треће место  - 7 бодова. 

 

ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на 

такмичењима  од трећег разреда из свих наставних предмета осим физичког 

васпитања, у организацији Министарства просвете РС,  или признатих од стране 

тог Министарства и то: 

1. За успех на општинском такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место  - 6 бодова, 

- за освојено друго место - 4 бода, 

- за освојено треће место  - 2 бода. 



2. За успех на окружном такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место   - 12 бодова, 

- за освојено друго место - 10 бодова, 

- за освојено треће место  - 8 бодова. 

3. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место  - 18 бодова, 

- за освојено друго место - 17 бодова, 

- за освојено треће место  - 16 бодова. 

 

Члан 3. 

 

 Кандидату за ученика генерације припадају бодови за афирмисање 

школе у јавности: 

- за постигнут успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и 

сличним манифестацијама под покровитељством других институција и 

организација за свако подручје/активност ученику припада 1 бод. 

 

Члан 4. 

 

  

 Ученику који се пласирао на републичко такмичење и Олимпијске 

спортске игрешколске омладине Србије из наставних предмета у организацији 

МП или организација признатих од стране тог министарства додељује се 5 

бодова уколико на републичком и међународном такмичењу није освојио  I, II 

или III место. 

 

Члан 5. 

 

 Ученик који је кандидат за ученика генерације мора имати примерно 

владање на крају сваке школске године и не може имати изречену ни једну 

васпитну ни васпитно.дисциплинску меру за учињену тежу повреду радне 

обавезе ученика током школовања. 

 

Члан 6. 

 

 Предлог за избор ученика генерације утврђује одељенски старешина 

ученика и ђачки парламент и подноси га директору школе најкасније на 

седници на којој се утврђује успех и владање ученика на крају наставне године. 

 Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз 

навођење података о успеху и владању ученика и мишљење ђачког парламента. 

 

Члан 7. 

 

 По истицању рока за достављање предлога, директор именује трочлану 

комисију у чијем су саставу поред њега и два наставника ( један из виших други 

из нижих  разреда). У састав комисије не може ући наставник који предаје или 

је предавао неком од предложених кандидата, нити наставник код којег постоје 

разлози који доводе у сумњу његову непристрасност приликом бодовања. 

 Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да 

на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу 



успеха на такмићењима и другим мерилима и да на основу тако утврђених 

бодова саћини ранг листу и кандидата са највећим бројем бодова предложи 

Наставничком већу за доделу похвале "Ученик генерације" 

 

Члан 8. 

 

 У случају да највећи број бодова имају два или више кандидата, комисија 

ће на Наставничком већу предложити да похвалу "Ученик генерације"додели 

свим таквим ученицима. 

 

Члан 9. 

 

 Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале "Ученик генерације" 

као и о награди за изабраног ученика. 

 Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја 

присутних чланова и та одлука је коначна. 

 

Члан 10. 

 

 Ученик генерације награђује се књигом. 

 Ученик генерације поред књиге, може добити награду у облику другог 

примереног поклона, у складу са могућностима школе и донатора или спонзора. 

 

 

II 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

 

Члан 11. 

 

 Измене и допуне правилника врше се на начин његовог доношења. 

Свеакон о основном образовању и васпитањи. 

 Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној 

табли школе 

 

 

 

Правилник објављен на огласној табли ________________ 2014.год 

Правилник ступио на снагу ______________________ 2014.год. 

 

 

 

 

      Председник Школског одбора 

                           __________________________ 

                 (Зоран Шипка) 

 

 

 



 

 

Члан 6 

 

 У у члану 6 Правилника после речи "одељенски старешина" додају се 

речи "и ђачки парламент", а речи "или надлежно одељенско веће" се бришу. 

 

Члан 7 

 

 Измене и допуне Правилника врше се на начин његовог доношења. 

 Правилник ступа на снагу осам дана од дана доношења. 

 

 

Правилник усвојен  29.03. 2011.  

Правилник је ступио на снагу 06.04. 2011. 

 

Председавајући Наставничког већа 

______________________________ 

Директор Мирослав Брњош 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




