
Гимназија “Светозар Марковић” 

Ниш  
На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017)  и  члана 45. став 2. Закона о средњем 

образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'', број 55/2013 и 101/2017) и члана 53. став 1. 

тачка 1. Статута Гимназије,  Школски одбор Гимназије ''Светозар Марковић'' из Ниша, 

на седници одржаној дана ________________. године,  донео је 

 

ПРАВИЛНИК 
 

О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се критеријуми и поступак избора ученика 

генерације Гимназије „Светозар Марковић”, у даљем таксту Школе. 
 

Члан 2. 

Школа бира три Ученика генерације у три категорије: 

1. jедног ученика генерације из одељења ученика VIII разреда основног 

образовања и васпитања обдарених за математику; 

2. jедног ученика из одељења обдарених ученика у математичкој гимназији или 

одељења ученика са посебним способностима за физику; 

3. jедног ученика из одељења друштвено-језичког или природно-математичког 

смера. 

 

Члан 3. 

За Ученика генерације може бити предложен сваки ученик завршног разреда 

Школе који испуњава следеће услове:  
1. да је редован ученик Школе најмање три школске године, односно најмање 

годину дана из категорије 1; 

2. да је последње четири године школовања имао одличан успех са просечном 

оценом 5,00 у свим разредима, сем у једном где је просечна оцена најмање 4,80; 

Ученик из категорије 2. може да има два пута у току школовања просечну оцену 

4,80;  

3. Да је последње четири године школовања имао примерно владање;   
4. да је последње четири године школовања освајао награде на такмичењима, 

почев од школског до међународног такмичења, као и да је учествовао у 

ваннаставним активностима. 

 

Члан 4. 

Елементи који се вреднују приликом избора Ученика генерације:  
1. Успех у учењу и владању током школовања; 

2. Успех на такмичењима из наставних предмета; 

3. Успех на конкурсима, изложбама, смотрама, пројектима и сајмовима ученичких 

достигнућа. 

4. Успех на спортским такмичењима; 

5. Учешће на школским манифестацијама и пројектима; 

6. Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента. 

 

 

 

 



Члан 5. 
Елементи наведени у члану 4. овог Правилника бодују се на следећи начин: 

 

1. Успех у учењу и владању 
 

 Општи успех ученика у току школовања вреднује се тако што се просечна оцена  

заокружена на две децимале сабере за све разреде завршене у Школи и подели бројем 

просечних оцена које су сабране, а онда помножи са 30. 

  

2. Успех на такмичењима из наставних предмета и на спортским такмичењима 

 

Бодују се такмичења предвиђена Календаром такмичења ученика основних и 

средњих школа, као и она у организацији Школе и за која је Школа добила званичан 

позив. Такмичења ће се бодовати на основу табеле дате у овом Правилнику за свако 

такмичење и за сваку школску годину. 
 

 Ниво Бодови 

  I награда            II награда III награда 

1.  Општинско (градско) такмичење 5 4 3 

2.  Окружно такмичење 12 10 8 

3.  Републичко такмичење 25 20 15 

4.  Српска олимпијада 40 35 30 

5.   Изборно такмичење за олимпијаду 50 45 40 

6.  Члан тима Србије за међународна 

такмичења 

240 120 60 

7.  Члан тима Србије за међународне 

олимпијаде 

480 240 120 

 

 

3. Успех на конкурсима, изложбама, смотрама, пројектима и сајмовима ученичких 

достигнућа 

 

Успех се бодује на следећи начин:  

 освојена прва награда 25 бодова 

 освојена друга награда         20 бодова 

 освојена трећа награда             15 бодова 
 
 

4. Учешће на школским манифестацијама и пројектима бодује се: 

 

 

 Активност Бодови 

1.  Учешће на школским манифестацијама 2 бода по 

манифестацији на 

основу евиденције 

руководиоца секције 

–  

2.  Учешће у пројектима и представама 5 бодова по пројекту 

и представи на 

основу евиденције 

руководиоца пројекта  

  



5. Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента: 
 

- за сваку годину рада у Председништву одељењске заједнице........................0,5 бодова 

- за свако учешће на семинарима и радионицама одељењске заједнице..........1 бод  
- за сваку годину рада у Председништву Ученичког парламента.....................1 бод 

- за сваку годину чланства у Ученичком парламенту........................................ 0,5 бодова  
- за свако учешће на семинарима Ученичког парламента..................................1 бод 

 

По овом основу кандидат може добити највише 6 бодова. 
 

 

Члан 6. 

Наставничко веће расписује отворени позив за избор ученика генерације у 

периоду од 15. до 25. априла текуће године. Оглашавање се врши путем огласне табле у 

школи или на страницама школског веб-портала. У огласу стоји до када се предају 

пријаве. 
 

Члан 7. 

Ученика генерације може предложити:  
 Одељењски старешина, 

 Одељењска заједница ученика,  
 Одељењско веће, 

 Наставничко веће, 

                           Ученички парламент.  
(У даљем тексту предлагач.) 

 
 

Члан 8. 

Предлагач доставља предлог Комисији за избор ученика генерације (у даљем 

тексту Комисија).  

Комисију из претходног става овог Члана именује Наставничко веће. 

Чланови комисије не могу бити одељењске старешине завршних разреда или 

родитељи (Савет родитеља) чије је дете кандидат за ученика генерације. 

  
Члан 9. 

Све пријаве на расписани оглас предају се искључиво секретару Школе до 

датума наведеног у јавном позиву. Уз пријаву, ученици прилажу потврду предлагача, 

свој CV и сва документа којима доказују да испуњавају наведене услове и критеријуме 

овог Правилника у запечаћеној коверти коју заводи секретар Школе.  

 

Члан 10. 

Комисија разматра поднете пријаве и бодује кандидате придржавајући се овог 

Правилника и услова наведених у јавном позиву. Рангирају се по три кандидата са 

највећим бројем бодова за сваку категорију. 

Уколико два или више кандидата има једнак број бодова, предност има кандидат 

који има већи број бодова за успех у учењу.  
Уколико и по овом основу ученици имају једнак број бодова, предност има онај 

ученик који је остварио бољи успех на такмичењима. 

Уколико и по основу из претходног става, ученици имају једнак број бодова, о 

предлогу за Ученика генерације одлучује Комисија гласањем. Након прикупљених 

података, провере истих и извршеног бодовања, Комисија доставља свој предлог 

Наставничком већу на усвајање. 

Комисија о свом раду води Записник и доставља га Наставничком већу, које 

проглашава Ученика генерације. 



Члан 11. 

Одлуку о избору Ученика генерације, доноси Наставничко веће на основу 

предлога Комисије. Одлука Наставничког већа је коначна и кандидати немају право 

жалбе на одлуку.   
 

Члан 12. 

Уколико Наставничко веће уочи неправилности у избору ученика генерације 

враћа комисији на разматрање и даје рок за решавање. 

Наставничко веће је у обавези да одлуку о проглашењу Ученика генерације 

донесе најкасније 5 дана пре утврђеног датума доделе диплома ученицима завршних 

разреда. 

Одлука о избору Ученика генерације објављује се на огласној табли и веб-

страници школе.  

 

Члан 13. 

Јавно и званично проглашење ученика генерације организује се на свечаности 

приликом доделе диплома ученицима завршних разреда. 
 

Ученику се доделјује ДИПЛОМА ученика генерације. 

У складу са материјалним могућностима Министарства, Општине, Града, 

јединица локалне самоправе, школе и других заинтересованих субјеката, ученику 

генерације се могу доделити новчане награде и одговарајући поклони. 
 

 

Члан 14. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од датума објављивања на огласној 

табли и веб-страници Школе. 
 
 
 
 
 
 
 

Председник Школског одбора 
 

 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правилник је истакнут на огласној табли школе и објављен на сајту школе дана 14.12.2017. 

године, а ступа на снагу дана 22.12.2017. године. 

 

 

 

Секретар школе 

 

Јелена Ђорђевић 


