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

(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – у даљем тексту: Закон), члана 66. став 2. Закона о 

основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 и 101/2017), и одредбе 

члана 48. Статута Основне музичке школе Кањижа, Школски одбор је на седници одржаној 

дана 12.06.2018. године,  донео: 

 

ПРАВИЛНИК 

O НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И  

О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ  

 

I Опште одредбе 

 

Члан 1 

Овим Правилником у Основној музичкој школи  у Кањижи (даље: Школа)  

 прописују се  врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и услови и начин 

њиховог додељивања.   

 

Члан 2 

У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном 

раду и слободним активностима Школа награђује и похваљује ученике који постижу 

изузетне резултате у: 

- Реализацији и примени наставног програма; 

- Успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама; 

- Организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности; 

- Другим облицима рада дефинисаним Програмом рада Школе. 

Похвале и награде додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог 

Правилника. 

 

II Похвале 

 

Члан 3 

Ученик може добити похвалу за: 

1) одличан успех и примерно владање; 

2) освојено прво, друго или треће место на такмичењима; 

3) „Ученика генерације“. 

 

Члан 4 

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно пред ученицима одсека, 

свим запосленим у школи, или пред наставницима и родитељима приликом одржавања 

концерата. 

 

Члан 5 

Предлог за доделу похвала даје разредни старешина,  а додељује их Наставничко веће. 

 

Члан 6 

Ученици који у току школовања на крају сваке наставне године постигну општи 

одличан успех и примерно владање, похвањују се за постигнут одличан успех и примерно 

владање. 
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III. Награде 

 

Члан 7 

 

Награде се додељују ученицима као признање за освојено место на такмичењима. 

Награде се додељују на крају наставне године. 

Награде се додељује Наставничко веће на предног разреног старешине. 

 

Члан 8 

Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда. 

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома и књига. 

Ученици се могу наградити и на следећи начин: 

1) упућивање на екскурзију,  

2) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима и сл. 

 

IV. Ученик генерације 

 

Члан 9 

У Школи се сваке године додељује посебна похвала “Ученик генерације” на крају 

наставне године, а у циљу афирмације образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и 

подизања квалитета образовања.  

Члан 10 

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда који је током 

целог школовања имао  општи успех 5,00  и примерно владање и којем је Комисија доделила  

највише бодова на основу критеријума  утврђених овим Правилником. 

 

Члан 11 

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима  

у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и по основу успеха на 

осталиим домаћим и међународним такмичењима у земљи и  иностранству, предвиђеним 

планом школе као и на основу учешћа у раду ученичког парламента.  

 

Члан 12 

1. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 

 

- за освојено прво место – 20 бодова; 

- за освојену прву награду – 18 бодова; 

- за освојену другу награду – 16 бодова; 

- за освојену трећу  награду – 14 бодова. 

2. За успех на међунардоном такмичењу у иностранству  ученику припада: 

- за освојено прво место – 40 бодова; 

- за освојену прву награду – 35 бодова; 

- за освојену другу награду –30 бодова; 

- за освојену трећу награду – 25 бодова. 
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3. За успех на осталим  такмичењима ученику припада: 

- за освојено прво место – 10 бодова; 

- за освојену прву награду – 8 бодова; 

- за освојену другу награду – 6 бодова; 

- за освојену трећу награду – 4 бода. 

4. За избор и учешће у раду  ученичког парламента 

   - 2 бода за сваку школску годину 

Члан 13 

У случају да је резултат ученика постигнут у камерном саставу, оркестру или хору, 

ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се  број бодова утврђених  у 

члану 6. овог Правилника, пропорционално броју учесника. 

 

Члан 14 

Предлог за избор ученика генерације подноси одељењски старешина ученика. 

Предлог се подноси у писменом облику Комисији за избор ученика генерације, одмах после 

седнице наставничког већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне 

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

 

Члан 15 

Комисију за избор ученика генерације именује директор школе а сачињавају је: 

1 . председници стручних већа - класе 

2.  председник стручног већа солфеђа и теорије 

У комисији не могу бити наставници који су били, или су разредне старешине 

предложеним кандидатима, као ни родитељ неког од предложених кандидата. 

Члан 16 

Задатак комисије за избор ученика генерације је да провери податке о успеху и 

владању ученика, да сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да 

на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највећим бројем бодова 

предложи наставничком већу за доделу похвале “Ученик генерације”. 

Ранг листа се објављује на огласној табли школе. 

У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће 

наставничком већу предложити да се похвала “Ученик генерације” додели свим таквим 

ученицима.  

Члан 17 

Ученика генерације проглашава Nаставничко веће.  

Наставничко веће на основу предлога Комисије за избор ученика генерације, одлуку 

доноси већином гласова од укупног броја чланова и исту објављује на огласној табли школе. 

Похвала “Ученик генерације” се додељује једном ученику. 

Члан 18 

Ученик генерације награђује се поклон књигом. 



4 

 

Ученик генерације, поред награде из става 1. овог члана, може добити и награду  у 

облику другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или 

спонзора. 

 

Члан 19 

Жалба на избор ученика генерације подноси се Школском одбору у року од три дана 

од дана објављиваља одлуке о избору ученика генерације на огласној табли школе.  

Одлука Школског одбора по жалби је коначна. 

 

 V  Прелазне  и завшне одредбе 

 

Члан 20 

Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор. 

Члан 21 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.  

Члан  22 

Даном ступања на снагу овог Правилни престаје да важи Правилник о избору ученика 

генерације од дана 06.10.2017. број:133/2017. 

 

Основна музичка школа 

Кањижа 

Број: 78/2018 

Дана: 12.06.2018.г. 

Кањижа 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Асталош Алфред 

 

 

 

Правилник је заведен под деловодним бројем 78/2018, од 12.06.2018. године, објављен је на 

огласној табли Школе дана 13.06. 2018. године.  

Секретар Школе: 

____________________________ 
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РАНГ ЛИСТА 

ИМЕ УЧЕНИКА ____________________________________ 

 

ЗА ИЗБОР „УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ОПШТИ УСПЕХ: 

 

УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 Прво 

место 

Прва 

награда 

Друга 

награда 

Трећа 

награда 

Укупно 

Републичко 

такмичење 

 

 

     

Успех на 

међународном 

такмичењу у 

иностранству 

 

     

Успех на осталим 

такмичењима 

 

     

СВЕГА 

 

     

За избор и учешће у 

раду ученичког 

парламента 

 

  

 

УКУПНО 

 

 

 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: 

 


