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На основу  члана  119. ст. 1. тачка 1)  Закона о основама система образовања 
и васпитања  («Сл. Гласник РС», број 88/18.), члана 66. Закона о основном 
образовању  («Сл. Гласник РС», број 55/2013, 101/2017,  и 27/2018- и други закон)  
и члана 44.  Статута Основне  школе  „Иван Гундулић“ у Новом Саду, Школски 
одбор на седници одржаној дана 27.02. 2018. године  доноси 

  
 
 
 

 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЛЕ ДИПЛОМЕ  

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

           Овим  Правилником ближе се уређује начин и услови за доделу дипломе –
Ученик генерације. 

Члан 1. 
 

 Ученику завршног разреда основне школе који је био  скроз одличан ученик 
од II до VIII разреда,  постизао  изузетне резултате и имао примерно владање у 
току целог школовања као и коректан однос према наставном, ваннаставном 
особљу и другим ученицима школе,  додељује се посебна награда у виду дипломе – 
Ученик генерације. Ако је ученику у току школовања само једном била изречена 
васпитна мера, ученик може бити бодован с тим да му се због тога одузима 3 бода. 
Уколико је ученику изречена васпитно-дисциплинска мера у току било које 
школске године, изузима се из бодовања. 
 
           Ову диплому додељује Наставничко веће, на посeбном обрасцу који садржи 
назив школе, њен лого, орган који  похваљује, име и презиме ученика који се 
похваљује, разлог зашто  се похваљује. Диплому потписује директор, а  оверава се 
печатом школе. 
           Уколико је ученику на крају било ког разреда била изречена васпитна или 
васпитно-дисциплинска мера, изузима се из бодовања.  
            
 
  

Члан 2. 
 

 Ученику генерације школа додељује диплому и награду (сходно 
могућностима).  
 

Члан 3. 
 

 Диплому - Ученик генерације додељује директор школе пред свим 
ученицима, наставницима, стручним сарадницима и родитељима приликом 
пригодне свечаности на крају школске године. 
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Члан 4. 

 
 Да би ученику била додељена награда у виду дипломе - Ученик генерације 
неопходно је да испуњава услове наведене у члану 1. став 1. овог Правилника и да 
освоји највећи број бодова према следећим критеријумима: 
 
 

 
 1.   Активност у одељенској заједници: 
      - активност у одељенској заједници - 1 бод 
 
 2. Учешће на такмичењима и смотрама по нивоима које организује 
Министарство просвете Републике Србије из обавезних наставних предмета и 
обавезних изборних наставних предмета: 
 
       Појединачни резултат: 
 
2.1.  општинско такмичење  
          -  прво место  - 2,5 бода 
          -  друго место - 2 бода 
          -  треће место -  1,5 бод 
 
2.2.  регионално (међуопштинско, окружно) такмичење 
          -  прво место -  3 бода 
          -  друго место - 2,5 бода 
          -  треће место   2 бода  
 
2.3.  регионално (међуокружно) такмичење 
          -  прво место -  3,5 бода 
          -  друго место - 3 бода 
          -  треће место   2,5 бода  
 
2.4.  републичко такмичење 
          -  прво место -   8 бодова 
          -  друго место - 7 бодова  
          -  треће место -  6 бодова 
          -  учешће - 3 бода. 
 
      - Екипни резултати на сваком од нивоа, као и екипна учешћа на репубичком 
нивоу бодују се са  ½  од броја бодова које би постигли као појединци. 
      У такмичењима где ученик једним резултатом добија и појединачни и 
екипни пласман, бодови се додељују само за један, онај који је бољи за ученика. 
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3. Учешће на такмичењима и смотрама по нивоима које организује 
Министарство просвете Републике Србије из изборних наставних предмета: 
        
 
Појединачни резултат: 
 
3.1.  општинско такмичење  
          -  прво место  -   1 бод 
          -  друго место –  0,5 бодова 
          -  треће место -   0,25 бода 
3.2.  регионално (међуопштинско, окружно) такмичење 
          -  прво место  -  1,5 бодова 
          -  друго место – 1 бод 
          -  треће место  - 0,5 бодова 
 
3.3.  републичко такмичење 
          -  прво место -   2 бода 
          -  друго место – 1,5 бодова  
          -  треће место -  1 бод 
 
- Екипни резултати на сваком од нивоа, бодују се са  ½  од броја бодова које би 
постигли као појединци. 
      У такмичењима где ученик једним резултатом добија и појединачни и 
екипни пласман, бодови се додељују само за један, онај који је бољи за ученика. 
 
4. Учешће на покрајинским смотрама и такмичењима, којима не предходе 
нивои, а реализују се уз подршку Министарства просвете Републике Србије: 
 
         Појединачни резултат: 
 
        -    прво место -  3 бода 

- друго место -  2 бода  
- треће место  -  1 бод. 

 
- Екипни резултат бодује се са ½ од броја бодова које носи појединачни   
резултат. У такмичењима где ученик једним резултатом добија појединачни и 
екипни пласман, бодови се додељују само за један, онај који је бољи. 

 
 
 
5.  Учешће на републичким смотрама и такмичењима, којима не предходе 
нивои, а реализују се уз подршку Министарстав просвете Републике Србије: 
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  Појединачни резултат: 
 
        -    прво место -  3 бода 

- друго место -  2 бода  
- треће место  -  1 бод. 

 
- Екипни резултат бодује се са ½ од броја бодова које носи појединачни 

 резултат. 
        У такмичењима где ученик једним резултатом добија појединачни и 
екипни пласман, бодови се додељују само за један, онај који је бољи. 

 
6. Учешће у свим осталим такмичењима која нису у организацији 
Министарства просвете Републике Србије: 

 
 
Појединачни резултат: 

 
6.1 општинско такмичење 

            -  прво место  -   1 бод 
            -  друго место –  0,5 бодова 
            -  треће место -   0,25 бода 
 

6.2 регионално (међуопштинско, окружно) такмичење 
            -  прво место  -   1,5 бодова 
             -  друго место - 1 бод 
             -  треће место  - 0,5 бодова 

 
       6.3 републичко такмичење 
          -  прво место -   2 бода 
          -  друго место – 1,5 бодова  
          -  треће место -  1 бод 
 
- Екипни резултати на сваком од нивоа бодују се са  ½  од броја бодова које би 
постигли као појединци. 
      У такмичењима где ученик једним резултатом добија и појединачни и 
екипни пласман, бодови се додељују само за један, онај који је бољи за ученика. 
 
7. Учешће на смотрама и такмичењима по нивоима које организује 
Министарство просвете Републике Србије из спортских дисциплина које нису 
школске (пливање, џудо, плес, џез балет, скијање,...): 
 
7.1.  општинско такмичење  
          -  прво место  -  0,75 бод 
          -  друго место – 0,5 бодова 
          -  треће место -  0,25 бодова 
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7.2.  регионално (међуопштинско, окружно) такмичење 
          -  прво место -  1 бод 
          -  друго место – 0,75 бодова 
          -  треће место  - 0,5 бодова  
 
7.3.  републичко такмичење 
          -  прво место -   2,5 бода 
          -  друго место -  1,5 бод  
          -  треће место -  1 бод 
 

                    
8. Представљање школе учешћем у културним и спортским 

  манифестацијама у школи и ван ње: 
- у школи (за учешће у три манифестације – 2 бода, у пет и више 

манифестација – 4 бода) 
- ван школе (за учешће у три манифестације – 2 бода, у пет и више 

манифестација – 4 бода) 
 

      9.Учешће ученика у међународним такмичењима: 
- у име школе -  4 бода 
- у своје име   -  1 бод 
 

                                                               
                                                           Члан 5.  
 
        Ученику који је у појединачном наступу освојио 1, 2. или 3. место на 
Републичком такмичењу или смотри у организацији Министарства просвете 
Републике Србије, као и његовом наставнику – ментору, припада новчана 
награда у висини коју одреди Градска управа за образовање. 
         Ментори имају право само на једну новчану награду,  без обзира колико су 
награђених ученика припремали. 
        Новац за ову намену Градска управа за образовање уплаћује на рачун 
школе а исти се готовински исплаћује ученику и наставнику. 

                                   
Члан 6. 

 
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 треба да буде образложен, уз навођење података о успеху и владању 
ученика. 

 
Члан 7. 

 
Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на 

којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године. 
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По истицању рока за достављање иницијативе директор именује 

четворочлану комисију, у чијем саставу могу бити стручни сарадници и 
наставници. Члан комисије не може бити наставник из чијег предмета је ученик 
остварио одређени резултат на такмичењу, нити одељенски старешина.    

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 
дипломе –Ученик генерације. 

У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће 
Наставничком већу предложити да се диплома Ученик генерације додели свим 
таквим ученицима.  
 

Члан 8. 
 

Наставничко веће доноси одлуку о додели дипломе Ученик генерације, као и 
о награди за изабраног ученика. 

Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова 
и та одлука је коначна. 

 
                                                                    Члан 9. 
 
          Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли школе. 
  Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилника о 
условима и начину доделе дипломе ученик генерације  дел. Број 16/7 од  
16.01.2014.године.  

                                                       
                                                                               
                                                         ПРЕДСЕДНИК  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
                                                                         Софија Радојчин 
                                                                                    

 
          Правилник је заведен под деловодним бројем _________, од _________. 
године, објављен је на огласној табли Школе дана ___________. године, а ступио је 
на снагу дана _________. године. 
 
 

Секретар Школе: 
Јасна Павић 
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