
На пснпву чл. 57. ст.1. тачка 1. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ( Службени 

гласник РС бр. 72/09 и 52/11 ) и члана  124.став 1 тачка   4. и 5.Статута  Шкплски пдбпр ОШ 

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ на седници пдржанпј дана 02.02.2016  . гпдине дпнпси  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ    УЧЕНИКA И СПОРТИСТЕ  ГЕНЕРАЦИЈЕ   У ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  

                                                                             Члан 1. 

 Овим Правилникпм утврђују се критеријуми и ппступак   избпра Ученика генерације и Сппртисте 

генерације у ОШ „Бранкп Радичевић“.  

                                                                              Члан 2. 

 За Ученика генерације мпже бити прпглашен сваки ученик завршнпг разреда ОШ „БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ“ кпји испуоава следеће услпве:  

a) Да је у тпку шкплпваоа имап пдличан успех у свим разредима са прпсекпм најмаое 4,80; 

 b) Да је у тпку шкплпваоа имап примернп владаое;  

c) Да је у тпку шкплпваоа имап запажене резултате у слпбпдним активнпстима, такмичеоима, 

смптрама и другим ваннаставним активнпстима. Кандидат за Ученика генерације мпже бити и 

ученик завршнпг разреда кпји није ппхађап све разреде у ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ “.  

                                                                           Члан 3. 

 Елементи кпји се вреднују приликпм избпра ученика генерације су: 

 a) Успех у учеоу и владаоу тпкпм пснпвнпг шкплпваоа;  

b) Успех на такмичеоима из наставних предмета 

 c) Успех на сппртским такмичеоима, смптрама, кпнкурсима и излпжбама;  

d) Активнпсти и дппринпси у раду шкплских секција; 

 e) Рад у пквиру пдељеоске заједнице и Ученичкпг парламента; 

 f) Ппхађаое паралелне шкпле (балетска, музичка). 

                                                                          Члан 4. 

 Елементи наведени у члану 3. пвпг Правилника бпдују се на следећи начин:  

1. Успех у учеоу и владаоу: - 

 разред завршен са прпсечнпм пценпм 5,00 ..................................12 бпдпва – 



 разред завршен са прпсешнпм пценпм 4,80 – 4,99 ........................8 бпдпва 

 - разред завршен без иједнпг непправданпг изпстанка...................3 бпда 

 - разред завршен са маое пд 5 непправданих изпстанака...............1 бпд 

 - Вукпва диплпма...............................................................................15 бпдпва – 

 Ппсебна диплпма пп пдлуци Наставничкпг већа (за сваку диплпму) 

.................................................................................1 бпд  

б) Успех на такмичеоима из наставних предмета: 

 Бпдују се такмичеоа предвиђена Календарпм такмичеоа и смптри ученика пснпвних шкпле кпји 

дпнпси Министарствп прпсвете и науке Републике Србије. Бпдује се највиши псвпјенп местп на 

пдрђенпм такмичеоу у свакпм разреду. Укпликп се пдржава екипнп такмичеое, кандидату кпји је 

бип члан екипе припада 1/3 бпдпва предвиђених за датп местп и ранг такмичеоа.  

Нивп такмичеоа I местп II местп III местп ппштинскп 3 бпда 2 бпда 1 бпд 

 градскп 6 бпдпва 4 бпда 2 бпда 

 републичкп 8 бпдпва 6 бпдпва 4 бпд 

а међунарпднп 10 бпдпва 8 бпдпва 6 бпдпва 

 ц) Успех на сппртским такмичеоима, смптрама, кпнкурсима и излпжбама: Бпдују се резултати на 

сппртским такмичеоима, кпнкурсима, смптрама и излпжбама у прганизацији сппртских , 

културних, научних и других институција, ппдржаних пд стране Министарства прпсвете и науке 

или лпкалне сампуправе.  

Пп пвпм пснпву кандидат дпбија - за псвпјенп првп местп..........................................................4 бпда 

- за псвпјенп другп местп........................................................2 бпда 

 - за псвпјенп треће местп ........................................................1 бпд 

 Укпликп се пдржава екипнп такмичеое, кандидату кпји је бип члан екипе припада 1/3 

предвиђених бпдпва. Пп пвпм пснпву кандидат мпже да псвпји највше 20 бпдпва 

. д) Активнпсти и дппринпси у раду шкплских секција: Бпдује се активнп учешће у раду секција 

предвиђених Гпдишоим планпм рада шкпле и тп: - пп 2 бпда за сваку секцију, с тим штп укупан 

брпј бпдпва дпбијених пп пвпм пснпву не мпже бити већи пд пд 20. 

 е) Рад у пквиру пдељеоске заједнице и Ученичкпг парламента: - за сваку гпдину рукпвпђеоа 

пдељеоскпм заједницпм ....................1 бпд - за сваку гпдину рада у председништву пдељеоске 

заједнице..........0,5 бпда - за сваку гпдину рукпвпђеоа Ученичким парламентпм ....................1 бпд - 



за сваку гпдину чланства у Ученичкпм парламенту..........................0,5 бпда Пп пвпм пснпву 

кандидат мпже дпбити највише 5 бпдпва. 

 ф) Ппхађаое паралелне шкпле - за сваки завршени разред паралелне шкпле 

...................................... 1 бпд                                                                                                                                                                                                                               

                                                                          Члан 5. 

За Сппртисту  генерације мпже бити прпглашен сваки ученик завршнпг разреда кпји испуоава 

следеће услпве 

а)да је у тпку шкплпваоа ппстигап изузетне резултате у сппртским  активнпстима у шкпли 

б)да је у тпку шкплпваоа имап  најмаое врлп дпбар успех 

ц)д а је у тпку шкплпваоа имап примернп владаое  

 Члан 6. 

Ппступак избпра Ученика генерације  и сппртисте  генерацијеспрпвпди Кпмисија кпју именује 

Наставничкп веће, а кпју чине: директпр шкпле, педагпг или психплпг шкпле, пп један наставник 

разредне и предметне наставе и један члан Савета рпдитеља .    

 У кпмисији не мпгу бити наставници кпји су били, или су тренутнп пдељеоске старешине 

предлпженим кандидатима, кап ни рпдитељ некпг пд предлпжених кандидата. Задатак Кпмисије 

је да изврши бпдпваое кандидата предлпжених пд стране Одељеоскпг већа, према 

критеријумима из пвпг Правилника, а на пснпву распплпживе дпкументације кпју дпставља 

пдељеоски старешина. 

                                                                          Члан 7.  

Кпмисија дпставља листу предлпжених кандидата Наставничкпм већу. Наставничкп веће 

прпглашава за Ученика генерацијеи сппртисту   генерације  пнпг кандидата кпји у укупнпм збиру 

има највећи брпј бпдпва. Акп два или више кандидата имају једнак брпј бпдпва, Наставничкп веће 

тајним гласаоем дпнпси пдлуку кпји пд тих кандидата ће бити прпглашен за Ученика генерације. 

и Сппртисту  генерације  

                                                                            Члан 8 

Ппступак избпра Ученика генерације и Сппртисте  генерације (предлагаое кандидата, фпрмираое 

кпмисије, прикупљаое дпкументације) мпра птппчети најкасније 30 дана пре краја наставне 

гпдине за ученике псмпг разреда. Ппступак се пкпнчава најкасније дп 28. јуна текуће гпдине. Члан 

8. Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд пбјављиваоа на пгласнпј табли шкпле.  

 

 



 Председник шкплскпг пдбпра 


