
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД – ОПШТИНА ЗЕМУН 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

БАТАЈНИЦА 

Браће Михајловић-Трипић 2 

Деловодни број:01- 

18.5.2021.год. 

 

 

На основу чл. 119. ст.1.тачка 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 

6/2020), и чл.72.ст.1.тачка 1. Статута школе, школски одбор Основне 

школе «Бранко Радичевић» у Батајници   на седници одржаној 

18.5.2021.год. донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК О   

  ИЗБОРУ УЧЕНИКА  ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 У ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници (у даљем тексту: школа) 

на крају сваке наставне године додељује се посебна похвала "Ученик 

генерације". 

 Похвала се додељује ученику осмог разреда који се у својој 

генерацији највише истакао у учењу и владању. 

 

Члан 2. 

 Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу 

појединачног успеха на такмичењима из наставних предмета у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  

или стручних друштава, која су планирана Календаром такмичења и 

смотри за одређену школску годину, и то: 

1. За успех на општинском такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место  - 5 бодова, 

- за освојено друго место - 4 бода, 

- за освојено треће место  - 3 бода. 

2. За успех на градском такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место   - 10 бодова, 

- за освојено друго место - 8 бодова, 



- за освојено треће место  - 6 бодова 

3. За успех на међуокружном такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место  - 11 бодова, 

- за освојено друго место – 9 бодова, 

- за освојено треће место  - 7 бодова 

3. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место  - 16 бодова, 

- за освојено друго место - 14 бодова, 

- за освојено треће место  - 12 бодова 

 Кандидату за ученика генерације по овом основу бодују се све 

дипломе у свим ранговима у једној школској години. 

 

 

Члан 3. 

  Кандидату за ученика генерације припадају бодови на основу 

колективног (екипног, групног) успеха на такмичењима из наставних 

предмета у организацији Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја или стручних друштава, која су планирана Календаром 

такмичења и смотри за одређену школску годину и то: 

      1.За успех на општинском такмичењу ученику припада: 

-за освојено прво место   -3 бода, 

-за освојено друго место  -2 бода, 

-за освојено треће место  -1 бод. 

      2.За успех на градском такмичењу ученику припада : 

-за освојено прво место   -6  бодова, 

-за освојено друго место  - 4 бода, 

-за освојено треће место  - 2 бода, 

     3.За успех на међуокружном  такмичењу ученику припада: 

-за освојено прво место   -8 бодова, 

-за освојено друго место  -6 бодова, 

-за освојено треће место  -4 бода, 

     4.За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

-за освојено прво место   -10 бодова, 

-за освојено друго место  8 бодова, 

-за освојено треће место  -6 бодова, 

Кандидату за ученика генерације по овом основу бодују се све 

дипломе у свим ранговима у једној школској години. 

 

 

 



 

Члан 4. 

Приликом бодовања резултата вреднују се резултати остварени у 

току целокупног школовања ученика. 

 

Члан 5. 

 Кандидат за ученика генерације мора бити носилац дипломе „Вук 

Караџић“. 

 Ученик који је кандидат за ученика генерације мора имати 

примерно владање на крају сваке школске године и не може имати 

изречену ниједну васпитно-дисциплинску меру за учињену повреду 

обавезе ученика током школовања. 

 

Члан 6. 

 Кандидате за ученика генерације предлаже одељењско веће 

осмог разреда. 

 Одељењски старешина предложеног кандидата дужан је да 

директору школе поднесе у писаном облику податке о успеху и 

владању ученика са приложеним копијама диплома, признања и сл. на 

основу којих се кандидату додељују бодови из чл.2. - 3. овог 

Правилника.. 

 Податке и доказе из ст.2.овог члана одељењски старешина 

подноси пре дана одржавања седнице Наставничког већа на којој се 

доноси одлука о избору ученика генерације. 

 

Члан 7. 

 У случају да два или више ученика имају исти број бодова о 

похвали „Ученик генерације“ одлучиће Наставничко веће гласањем. 

 Наставничко веће одлуку доноси већином гласова присутних 

чланова и та одлука је коначна. 

 Одлука Наставничког већа о избору за „Ученика генерације“ 

уписује се у ђачку књижицу ученика. 

 

Члан 8. 

 Ученик генерације награђује се књигом. 

 Ученик генерације, поред књиге, може добити и награду у 

облику  другог примереног поклона, у складу са могућностима школе 

или обезбеђивањем средстава од донатора или спонзора. 

 

 



 

II 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 9. 

 

  Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 

истицања на огласној табли школе. 

 

 

Правилник је донет и објављен дана  18.5.2021.год. 

 

      Председник школског одбора, 

      __________________________ 

            

      Јелена Вукушић Дуловић  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


