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

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број: 88/17,27/18-

др.закон и 10/19), у (даљем тексту: Закон) и члана 78. став 1.тачка 1) 

Статута Основне школе „Бошко Буха“ у Ивању, у (даљем тексту: Школа), 

Школски одбор а на предлог Наставничког већ на седници одржаној дана 

26.11. 2019. године, донео је 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 
 

  Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се критеријуми и поступак избора 

Ученика генерације у Основној школи „Бошко Буха“  Ивање.  

 

Члан 2. 
Посебно признање „Ученик генерације“ додељује се на крају сваке 

наставне године завршног разреда ученику који се у својој генерацији 

највише истакао у учењу и владању и  који испуњава следеће услове: 

 

I    Да је у току школовања имао одличан успех од II -VIII разреда. 

II   Да је у току школовања имао примерно владање. 

III  Да је у току школовања имао запажене резултате на 

такмичењима, смотрама и конкурсима. 

 

Члан 3. 

Ученик генерације може бити и ученик који није похађао све 

разреде у Основној школи „Бошко  Буха“  у Ивању. 

 

Члан 4. 

I УСПЕХ У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА 

- Завршен разред са просечном оценом  5,00          12   бодова 

- Завршен разред са просечном оценом  4,80 - 4,99    8   бодова 

- Завршен разред са просечном оценом  4,50 – 4,79   4   бода     

- Вукова диплома               10   бодова 

- Посебна диплома по одлуци Наставничког већа      1   бод       
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 Члан 5. 

II   Примерно владање. 

 

- Разред завршен са примерним владањем                   2   бода 

 

 
 

III УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТА, СМОТРАМА И КОНКУРСИМА 

 
Члан 6. 

Бодују се такмичења из наставних предмета и смотри, предвиђена 

календаром такмичења и смотри ученика основних школа, које доноси 

Министарство просвете и науке и конкурсима које организује Школа или 

другим конкурсима који се реализују преко Школе. 

Будују се највиша освојена места на одређеним такмичењима из 

наставних предмета, смотри и конкурса у сваком разреду. 

 Уколико се одржава екипно такмичење из наставних предмета, 

смотри и конкурса, ученику који је био члан екипе припада једна трећина 

бодова предвиђених за дато место на рангу такмичења. 

 

1. Резултати са општинских такмичења и смотри: 
 1. Место   6    бодова 

 2. Место   4    бода     

 3. Место   2    бода     

 

2. Резултати са окружних такмичења и смотри: 
 1. Место   8    бодова 

 2. Место   6    бодова 

3. Место   4    бода  

     Учешће  2    бода  

 

3. Резултати са међуокружних такмичења и смотри: 
 1. Место   10    бодова 

 2. Место    8    бодова 

3. Место     6    бодова 

     Учешће    3    бода    

 
4. Резултати са републичких такмичења и смотри: 

  1. Место   20    бодова  
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 2. Место   15    бодова 
  3. Место     10    бодова 

        Учешће     5    бода     

 

 

Члан 7. 

  РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА НА КОНКУРСИМА  И 

СМОТРАМА 
 

1. На нивоу Школе: 
 

 1. Награда    1,5   бода 

 2. Награда    1    бод 

 3. Награда    0,5    бодова 

 

2. На нивоу Општине: 
 

 1. Награда    3    бода 

 2. Награда    2    бода 

 3. Награда    1     бод 

 

3. На нивоу Округа: 
 

 1. Награда    4    бода 

 2. Награда    3    бода 

 3. Награда    2    бодова 
 

4. На нивоу Републике: 
    

 1. Награда    6    бодова 

 2. Награда    5    бодова 

 3. Награда    3    бодова 
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  ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
Члан 8. 

Избор ученика генерације врши се на крају осмогодишњег 

школовања. 

Предлог за избор ученика генерације даје Комисија коју именује 

Наставничко веће а сачињавају је школски педагог,  Одељењски 

старешина VIII разреда и  учитељ који је учио генерацију. 

 

Члан 9. 

 Предлог за ученика генерације подноси се Комисији од стране 

одељењских старешина VIII-их разреда, предметних наставника, а могу се 

пријавити и сами ученици. 

Подносилац предлога за ученика генерације Комисији је дужан да 

поднесе доказе о успеху и владању, оствареним резултатима са такмичења, 

смотри и конкурса . 

 

Члан 10. 

 Комисија на основу утврђених критеријума извршиће проверу 

приложених доказа из поднетог предлога, извршиће бодовање и 

предложиће Наставничком већу за ученика генерације оног ученика који у 

укупном збиру има највећи број бодова. 

 Ако два или више ученика имају највећи исти број бодова, 

Наставничко веће  ће прогласити ученика генерације који је био 

председник одељенске заједнице и који се истицао у пружању помоћи 

другим ученициима. 

Ученика генерације проглашава Наставничко веће. 

 
 НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 
Члан 11. 

 Ученик генерације награђује се мобилним телефоном, таблетом или 

ручним часовником у зависности од материјалних могућности школе ,  а 

фотографија ученика се истиче у холу Школе. 

 Награда за ученика генерације набавља се од средстава  рачуна 

Школе. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

Даном ступања на снагу овог Правилника о избору ученика 

генерације, престаје да важи Правилник о избору ученика генерације 

Основне школе „Бошко Буха“ у Ивању, заведен под бројем 267. 

18.03.2018. године. 
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Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана доношења. 

 

 

 

Дел.број: 700              Председник Школског одбора 

Датум:  26.11.2019. године    _________________ 

У Ивању                                                Хилмо Ровчанин 


