
САОПШТЕЊЕ 

 

 Господин Зоран Радосављевић је дана 03. јуна 2015. године дошао у Средњу школу 

„Григорије Божовић” и саопштио да сматра да je његова ћерка Д. Р., која име све петице, 

оштећена приликом избора за ученика генерације и да ће поднети жалбу Просветној 

инспекцији и обавестити медије. Рекао сам му да је рађено по актуелном Правилнику школе, 

који дефинише критеријуме за избор ученика генерације и да је успех ученика само један од 

критеријума. Предложио сам му да погледа Правилник о избору ученика генерације и сва 

документа на основу којих је донета одлука. Он је то одбио и рекао да ће то погледати 

инспекција. 

 На основу чега је господин Зоран Радосављевић формирао свој став да је било 

неправилности, због чега је поред инспекције обавестио и медије, није ми познато. 

 Према актуелном Правилнику о избору ученика генерације критеријуми су следећи: 

 - успех у учењу, 

 - успех на такмичењима знања из појединих предмета, 

 - руковођење одељењском заједницом, 

 - учествовање у раду и руковођење Ученичким парламентом, 

 - активност и допринос у ваннаставним активностима у школи. 

 Одлуком директора школе формирана је Комисија за избор ученика генерације. 

Писане предлоге кандидата поднеле су одељењске старешине. Предложени су: Д. Р. – ћерка 

господина Зорана Радосављевића и Милан Анђелковић. Формирана је ранг листа и ученик 

Милан Анђелковић је на основу наведених критеријума имао велику предност. Предлог за 

избор ученика генерације Комисија је доставила Наставничком већу. Наставничко веће је 

једногласно изабрало Милана Анђелковића за ученика генерације у школској 2014/15. 

години. 

 Ученик Милан Анђелковић је учествовао на 44. Смотри рецитатора Србије, био два 

пута финалиста међународних конкурса и освојио специјалну награду, освојио је прво и 

друго место на републичким такмичењима из књижевности,... Милан Анђелковић је 

постигао и многе друге успехе и већ је познат и широм Републике Србије. 

 У претходним школским годинама ученици Средње школе „Григорије Божовић” су 

освајали прво, друго и треће место на републичким такмичењима из историје, српског 

језика,... 

 И у овој школској години ученици су остварили добре резултате на такмичењима 

(седам учешћа на републичким такмичењима). 

 Очекујем да ће и ова генерација матураната, у којој је било 8 вуковаца од њих 74, бити 

успешна у даљем школовању и раду као што су то биле и све претходне генерације. 

 То је резултат рада и професора ове школе. 

 Средња школа „Григорије Божовић” добила је највишу оцену приликом спољашњег 

вредновања рада установе. Набављају се савремена наставна средства и уведен је 

електронски дневник. 

 Нисам желео, док Просветна инспекција званично не достави записник, демантујем 

тврдње господина Зорана Радосављевића. Сада сам то учинио. На бази нетачних почетних 

услова господин Зоран Радосављевић је износио своје тврдње. Чињеница је да је његова 

ћерка Д. Р. била кандидат за ученика генерације и није ни на који начин оштећена. 

 Просветна инспекција је у свом записнику констатовала да у раду Комисије за избор 

ученика генерације није учествовао представник Ученичког парламента. И само због тога ће 

се поступак поновити. Представник Ученичког парламента из објективних разлога није био 

присутан. 

 Сматрам да није професионално да се објављују непроверене тврдње и наноси штета 

угледу једне установе. 

 После свега мислим да је морално да се неко и извини школи. 
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