
 

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР 

УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

разматран је на   на Педагошком колегијуму 28.05.2013. године и донет на седници Школског одбора  

дана 31.05.2013. године,  на основу чл. 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања ( Сл. гласник РС“ бр. 72/2009.,  52/2011.)  и члана   41. Статута ОШ „Јован Поповић“. 

                                                                     Члан 1. 

ПРОЦЕДУРА ЗА БОДОВАЊЕ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ: 

1. Листу предлога ученика за избор Ученика генерације утврђује Одељенско веће најкасније на 

седници на којој се утврђују успех и владање ученика. 

Услови да би ученик био предложен за избор Ученика генерације су да: 

 Ученик мора бити носилац Вукове дипломе 

 Ученик не сме имати изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере  

Чланови одељенског већа дају бодове предложеним ученицима. Скала бодовања почиње од 1, а 

завршава се оним бројем колико има предложених ученика за избор Ученика генерације (нпр. за 3 

предложена ученика скала је од 1 до 3). 

Сваки предлог за Ученика генерације мора бити детаљно образложен у писаној форми и 

документован одговарајућом документацијом, за свако од мерила предвиђених МЕРИЛИМА И 

ПРОЦЕДУРОМ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ. Писано образложење даје одељенски 

старешина. 

2. Листа са предлозима за Ученика генерације се доставља Комисији за бодовање предлога за 

ученика генерације.  

Комисију бира Педагошки колегијум сваке године. Комисија садржи три члана (педагог 

школе, наставник разредне и наставник предметне наставе). У састав комисије не може ући 

наставник који предаје предложеним кандидатима нити наставник код којег могу постојати 

разлози који доводе у сумњу његову непристрасност приликом бодовања.  

Задатак комисије је: 

 да провери податке о успеху и владању и сву предату документацију  

 изврши бодовање предложених кандидата према МЕРИЛИМА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР 

УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ. 

 на основу утврђених бодова сачињава ранг листу предложених ученика и кандидата са 

највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за избор Ученика генерације. (У 

случају да већи број ученика има исти највећи број бодова комисија предлаже Наставничком 

већу за избор  Ученика генерације све такве ученике).  

3. Наставничко веће бира Ученика генерације већином гласова од укупног броја чланова и та 

одлука је коначна. Ученик генерације се награђује књигом.  

ОШ Јован Поповић 

Нови Сад 

Раваничка бр. 2 

тел: 021/450-656,  450-833 

e-mail: jpopovicns@yahoo.com 

www.jpopovicns.edu.rs 
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                                                                      Члан 2. 

МЕРИЛА ЗА БОДОВАЊЕ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ: 

Мерила за бодовање предвиђају три категорије:  

1) такмичења 

2) организаторске способности и смисао за тимски рад у школи 

 3) колегијално, солидарно понашање, толеранција и културан  однос према  друговима и 

запосленима. 

 КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА 

1. За сваку освојену посебну диплому ученик добија по 1 бод. 

2. Бодове са свих нивоа свих такмичења треба сабрати. 

3. Бодују се такмичења 5.-8. разреда. 

4. Учешће на такмичењима се не бодује. 

5. Похвале на такмичењима се не бодују. 

6. Бодују се само резултати такмичења у организацији Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја. 

7. Такмичења се бодују по следећем принципу: 

ОПШТИНСКО:   

3. место - 3 бод 

2. место - 4 бода 

1. место - 5 бода 

 

ОКРУЖНО (МЕЂУОКРУЖНО): 

3. место - 6 бода 

  2. место - 8 бодова 

  1. место - 10 бодова 

 

ДРЖАВНО (РЕПУБЛИЧКО):      

3. место - 15 бодова 

2. место - 18 бодова 

1. место - 20 бодова 

 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ И ОЛИМПИЈАДА (ако је на вишем рангу од 

државног такмичења):             

3. место - 25 бодова 

2. место - 30 бодова 

1. место – 40 бодова 

 

8. Претходни начин бодовања се примењује на ученике који су постигли успех на 

такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама 

физичког васпитања, ликовне културе, музичке културе и техничког и 

информатичког образовања, у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

 

9. У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом односно 

екипно ученици који су учествовали у постизању резултата бодују се са 50% од 

горе предвиђених бодова. 



 КАТЕГОРИЈА ОРГАНИЗАТОРСКЕ СПОСОБНОСТИ И СМИСАО ЗА 

ТИМСКИ РАД У ШКОЛИ 

На основу приложене документације уз предлог за ученика генерације, о вођењу приредби 

или других школских манифестација,  учешћа у раду Ђачког парламента или  Вршњачког 

тима и сл.,  Комисија ученику може доделити у овој области 1 бод. 

 КАТЕГОРИЈА КОЛЕГИЈАЛНО, СОЛИДАРНО ПОНАШАЊЕ , 

ТОЛЕРАНЦИЈА И КУЛТУРАН ОДНОС ПРЕМА  ДРУГОВИМА И 

НАСТАВНИЦИМА       

Ученик генерације мора бити прихваћен и омиљен код својих вршњака.  У овој области 

ученик може добити максимално 3 бода. Бодове ученицима додељује генерација ученика 

осмог разреда. Начин спровођења бодовања ће бити у ингеренцијама Ученичког парламента.  

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на Школском одбору. 

 

 

 

 

 


