
 На основу чл. 119. Закона о основама система образовања и васпитања(Сл. гласник 

РС . број 88/2017) и чл.45 и 46 Закона о средњој школи (Сл. гласник РС.број 55/2013 и 101/2017.) и 

чл.49. Статута Школе, Школски одбор Машинско – електротехничке Школе је на својој седници 

одржаној дана 29.06.2018. године донео : 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Члан 1. 

             Ученик генерације у Машинско –електротехничкој школи у Бору бира се на крају 

сваке текуће школске годиене из генерације матурната те школске  године . 

 

Члан 2. 

За ученика генерације одељењске старешине и одељењска заједница матураната 

предлаже ученике из својх одељења , а Комисија за избор ученика генерације одлучује на 

основу критеријума дефинидсаних овим Правилником у члану 3. 

Комисија за избор ученика генерације у саставу од 5 чланова и то наставника 

Машинско –електротехничке школе, именује Наставничко веће школе. 

Члан 3. 

 Критериуми за избор ученика генерације су: 

УСПЕХ   : 

а) одличан успех –носилац Вукове дипломе  ----------------------------10 бодова 

б) одличан успех постигнут у свим разредима 

 - за просек 4,50 – 4,60 ------------ 7 бодова. 

- за просек 4,61 – 4,70-------------  7,5 бодова 

- за просек 7,71 - 4,80--------------  8 бодова, 

- за просек 4,81 – 4,90 -------------  8,50 бодова. 



- за просек 4,90 -5,00 ---------------9 бодова. 

2) ВЛАДАЊЕ : 

 - за примерно владање у свим разредима  ------------------- 4 бода. 

3) ТАКМИЧЕЊЕ: 

а) општинско такмичење : 

- освојено прво место--------------------------------------------------3 бода 

- освојено друго место ------------------------------------------------ 2 бода 

- освојено треће место ------------------------------------------------1 бод. 

б) регионално такмичење: 

- освојено прво место ------------------------------------------------- 6 бодова, 

- освојено друго место ------------------------------------------------ 5 бодова, 

- освојено треће место ------------------------------------------------ 4 бода. 

в) републичко такмићење: 

- освојено прво место -------------------------------------------------- 8 бодова 

- освојено 2 место ------------------------------------------------------- 7 бодова 

- освојено 3 место ------------------------------------------------------- 6 бодова. 

Центар за таленте : 

а) општинско такмичење : 

- освојено прво место--------------------------------------------------3 бода 

- освојено друго место ------------------------------------------------ 2 бода 

- освојено треће место ------------------------------------------------1 бод. 

б) окружно такмичење: 

 1) освојено прво место ----------------------------------------------5 бодова 

2) освојено друго место ---------------------------------------------4 бода, 



3) освојено треће место -------------------------------------------- 3 бода. 

4) ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 

- организација Школе ----------------------------------------------1 бод, 

- организација одељењске заједнице-------------------------1 бод, 

- друге друштвене организације-------------------------------- 1 бод. 

5) ВАН ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ  

- културне ---------------------------------------------------------------1 бод, 

- издавачке ------------------------------------------------------------- 1 бод, 

- извиђачке ------------------------------------------------------------- 1 бод, 

- спортске --------------------------------------------------------------- 1 бод, 

- ђачка задруга--------------------------------------------------------  1 бод, 

- презентаија Школе ------------------------------------------------ 1 бод. 

6) ПОХВАЛЕ  

- похвале ----------------------------------------------------------------1 бод, 

- нагрде ------------------------------------------------------------------3 бода. 

7) ДОБРОВОЉНИ ДАВАЛАЦ КРВИ ---------------------------------- 3 бода. 

8)УЧЕШЋЕ У НАГРАДНИМ КОНКУРСИМА 

 - освојено 1 место -------------------------------------------------- 2 бода , 

- освојено 2 место ---------------------------------------------------1,5 бод , 

- освојено 3 место ---------------------------------------------------1 бод. 

 

Члан 4. 

Учеником генерације прогласиће се онај ученик који је по свим критеријумима за 

избор истог , по овом правилнику, освојио највећи број бодова. 



Уколико има два или више ученика са истим укупним бројем бодова, ученика  

генерације  од тих ученика изабраће  већином гласова Наставничко веће Машинско –

електротехничке школе. 

 Члан 5. 

           Приговори и примедбе на рад комисије , за избор ученика генераије и сам избор 

истог ,подносиће се наставничком већу Школе у року од  24 сата од саопштења . 

Наставничко  веће и року од 48 сати од пријема приговора и примедби  ће донети коначну 

одлуку , која се не може више побијати ни једним правним средством. 

 Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу  осам дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник  број 851/1-1 од 

28.06.2007, године. 

 

 

  Председник Школског одбора 

                                                                                                         Горан Милошевић, дипл.инж. маш. 

 

 Правилник објавњен на огласној табли школе:_____________________. 

Правилник ступио на снагу :________________________ 

 

 

             Секретар Школе 

 Драгана Грамић, дипл. правник 


