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ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''10.ОКТОБАР БР.10  

11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА 

ТЕЛ/FAX: 8075-434 и 8075-680 

ПИБ: 101018761  МАТИЧНИ БР.: 07463669 

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1883660-77 

E-MAIL: osbrankoradicevic@yahoo.com 

Дел.бр.: 01-290/5-11 од дана 15.09.2022.године.  

 

На основу члана119. ст.1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'' број 88/17, 27/18-др.закони,  10/19, 6/2020 и 129/2021 ), и члана и, и члана 76. став 1. тачка 

1) Статута Основне школе "Бранко Радичевић" из Велике Моштанице, (заведен под дел.бр.01-253/3 

од дана 08.07.2022.године) на предлог Наставничког већа , донео је дана 15.09.2022.године. 

 

 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ  

ОШ ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  ИЗ ВЕЛИКЕ МОШТАНИЦЕ 

- пречишћен текст – 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређује се критеријуми за избор ђака генерације на крају сваке наставне године. 

 

Члан 2. 
 

У Школи се на крају сваке школске године додељује посебна похвала 

'' Ученик генерације ''. 

Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу 

и владању. 

 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

 

Члан 3. 
 

Похвала '' Ученик генерације '' додељује се ученику добитнику дипломе '' Вук Караџић '' с највише 

бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним 

ПРАВИЛНИКОМ. 

 

Члан 4. 
 

Примерно владање кандидат за доделу похвале  ''Ученик генерације '' мора имати и после 

закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те  

 

Члан  5. 
 

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из наставних 

предмета у организацији Министарства просвете и признатих од стране тог министарства. 
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1) ЗА НАГРАДЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ  ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ,ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ И ЦРВЕНОГ КРСТА …… 2 бода 

2) ЗА НАГРАДЕ НА КОНКУРСИМА ОПШТИНЕ И РАЗНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА  

……. 2 бода 

3) ЗА НАГРАДЕ НА КОНКУРСИМА АМБАСАДА И МИНИСТАРСТВА ИЗИЗУЗЕВ 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ …….2 бода 

4) НАЈБОЉИ ПО МИШЉЕЊУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ……3 бода 

5) ЗА НАГРАДЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ , 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ (ОПШТИНСКО И ОКРУЖНО) КАО И 

ТАКМИЧЕЊЕ ''ПАНГЕА'' (ОПШТИНСКО) – бодови као на општинском 

такмичењу. 

 

А) за успех на општинском такмичењу, у организацији Министарства просвете, 

ученику припада: 

 за освојено прво место.......5 бодова; + 1 за први страни језик 

 за освојено друго место......4 бода; + 1 за први страни језик 

 за освојено треће место.......3 бода. + 1 за први страни језик 

 

Б) за успех на окружном такмичењу ученику припада: 

 за освојено прво место......10 бодова; + 1 за први страни језик 

 за освојено друго место......8 бодова; + 1 за први страни језик 

 за освојено треће место.......6 бодова. + 1 за први страни језик 

 

В) за успех на републичком такмичењу ученику припада: 

 за освојено прво место.......20 бодова; + 1 за први страни језик 

 за освојено друго место..... 18 бодова; + 1 за први страни језик 

 за освојено треће место.......16 бодова. + 1 за први страни језик 

 за похвалу или 4,5 и 6 место  .....12 бодова (према ранг листи) 

 за учешће ....10 бодова  ако је освојио 30% од укупног броја поена 

 

Г) за успех на међународном такмичењу  које је организовано у сарадњи са 

министарством просвете ученику припада: 

 за освојено прво место.......40 бодова; 

 за освојено друго место......30 бодова; 

 за освојено треће место.......25 бодова; 

 за похвалу или 4,5 и 6 место  .....18 бодова 

 за учешће .....15 бодова 

 

За тачност података одговара и гарантује својим потписом предметни наставник 

 

Члан 6. 
 

Одредбе претходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли успех на 

такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у области физичког 

васпитања, ликовне и музичке културе и техничког образовања. 

 

Члан 7. 
 

У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно екипно, ученицима 

који су учествовали у постизању резултата признаје се број бодова сразмерно броју чланова тима или 

екипе од бодова утврђених у члану 5. овог Правилника. 
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III. ПОСТУПАК ИЗБОРА 
 

Члан 8. 
 

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика или надлежно 

одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују 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. Саставни део предлога је и портфолио ученика у коме се налазе докази о свим 

постигнућима. 

 

Члан 9. 
 

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и 

владање ученика на крају наставне године. 

По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану комисију, у чијем саставу 

су, поред њега, и два наставника ( један из старијих, а други из млађих разреда ). 

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 такмичењима и да на основу тако 

утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи наставничком 

већу за доделу похвале '' Ученик генерације ''. 

У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, похвала ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ припада 

ученику који освоји највише бодова на завршном испиту. 

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. 

 

Члан 10. 
 

Наставничко веће верификује ранг листу на основу које доноси одлуку о додели похвале '' Ученик 

генерације'' као и о награди за изабраног ученика. 

Наставничко веће одлуку доноси  ТАЈНИМ ГЛАСАЊЕМ већином гласова од укупног броја чланова 

и та одлука је коначна. 

 

Члан 11. 
 

Ученик генерације награђује се књигом. 

Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у облику бесплатне 

екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог пригодног поклона, у складу са могућностима 

Школе, донатора или спонзора. 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

За све оно што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће се одредбе Закона и 

Статута школе. 

 

Члан 13. 
 

Тумачење одредаба овог Правилника даје Школски одбор. 
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Члан 14. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе. 

Ступањем овог Правилника, престаје да важи ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И 

ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ИЗ ВЕЛИКЕ 

МОШТАНИЦЕ под дел.бројем 1-297/2016 од дана 26.05.2016. године. 

 

 

Оглашено 15.09.2022.године.  

Председник Школског одбора: 

 

__________________________ 

Љиљана Бошковић 

 


