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(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 137. став 6. Закона о основном васпитању 
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на Осмој сједници, 
одржаној 14.2.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” 

ОМАРСКА, ПРИЈЕДОР

1. Ведран Старчевић, професор разредне наставе, име-
нује се за вршиоца дужности директора Јавне установе 
Основна школа “Вук Караџић” Омарска, Приједор, до завр-
шетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже 
на 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

3. Права, обавезе и одговорност директора Школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.
Број: 04/1-012-2-447/19 Предсједник
14. фебруара 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању и обра-
зовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 
31/18), Влада Републике Српске, на Осмој сједници, одржа-
ној 14.2.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” 

БРАТУНАЦ

1. Андрији Млађеновићу, професору техничког обра-
зовања и информатике, престаје дужност директора Јавне 
установе Основна школа “Вук Караџић” Братунац због 
истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-449/19 Предсједник
14. фебруара 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 137. став 6. Закона о основном васпитању 
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на Осмој сједници, 
одржаној 14.2.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” 

БРАТУНАЦ

1. Андрија Млађеновић, професор техничког образова-
ња и информатике, именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Брату-
нац до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, 
а најдуже на 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

3. Права, обавезе и одговорност директора Школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.
Број: 04/1-012-2-450/19 Предсједник
14. фебруара 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 81. став 8. Закона о средњем образовању 

и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар 
просвјете и културе, 27. фебруара 2019. године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У 

СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак избора уче-

ника генерације у завршним разредима гимназије, умјет-
ничке школе, стручне техничке школе у четворогодишњем 
трајању и стручне школе у трогодишњем трајању (у даљем 
тексту: школа) у Републици Српској (у даљем тексту: Ре-
публика).

Члан 2.
(1) За ученика генерације бира се ученик који је у току 

школовања имао одличан успјех и примјерно владање у 
свим разредима. 

(2) Уколико се у школи образују ученици у четворого-
дишњем и у трогодишњем трајању, посебно се бирају:

1) ученик генерације који се школује у четворого-
дишњем трајању и

2) ученик генерације који се школује у трогодишњем 
трајању.

(3) У школама у којима се школују ученици у више 
струка и занимања проглашава се један ученик генерације 
из четворогодишњег школовања и један ученик из трого-
дишњег школовања.

Члан 3.
(1) Општи успјех у учењу током школовања вреднује се 

тако да се просјечна оцјена, заокружена на двије децимале, 
сабере за све разреде и подијели бројем четири за образо-
вање у четворогодишњем трајању или бројем три за обра-
зовање у трогодишњем трајању, а онда се помножи бројем 
десет.

(2) Да би се ученик кандидовао за ученика генерације, 
у складу са ставом 1. овог члана његов укупан број бодова 
за општи успјех мора да буде најмање 45 бодова, а по овом 
основу може да освоји највише 50 бодова.

Члан 4.
Приједлог кандидата за ученика генерације у школи 

могу дати сам ученик, одјељењски старјешина, одјељењска 
заједница ученика, одјељењско вијеће, савјет родитеља и 
савјет ученика (у даљем тексту: предлагач).

Члан 5.
(1) Предлагач доставља приједлог за ученика генера-

ције Комисији за обраду приједлога (у даљем тексту: Коми-
сија) двије седмице прије завршетка наставне године. 

(2) Директор школе именује Комисију.
(3) Комисија у школи има пет чланова, од којих по јед-

ног члана предлажу:
1) одјељењско вијеће завршних разреда, 
2) савјет родитеља,
3) савјет ученика,
4) наставничко вијеће.
(4) Пети члан Комисије у школи је школски педагог.
(5) За члана Комисије не могу бити изабрани:
1) одјељењске старјешине завршног разреда,
2) родитељ чије је дијете кандидат за ученика генерације, 
3) ученик предложен за ученика генерације.
(6) Комисија о свом раду води записник.
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Члан 6.

(1) У изузетним случајевима, када два или више кан-
дидата за ученика генерације имају једнак број бодова по 
основу успјеха у учењу и владању, биће разматрани сље-
дећи елементи:

1) успјех на такмичењима у знању из појединих пред-
мета,

2) успјех на конкурсима, изложбама и сајмовима уче-
ничких достигнућа,

3) учешће и успјех у спортским активностима,
4) резултати у раду регистрованих секција у школи,
5) руковођење одјељењском заједницом,
6) руковођење савјетом ученика. 
(2) Кандидату за ученика генерације који није освојио јед-

но од прва три мјеста додјељују се бодови и по основу учешћа 
на такмичењима, конкурсима и у спортским активностима. 

(3) Такмичења из става 1. овог члана могу бити у орга-
низацији матичне школе, Републичког педагошког завода 
и Министарства просвјете и културе (у даљем тексту: Ми-
нистарство).

Члан 7.
Резултати постигнути на такмичењима из наставних 

предмета током сваке године вреднују се тако да се саби-
рају сви резултати остварени на свим нивоима такмичења 
према сљедећем систему бодовања:

1) такмичење на школском нивоу:
1. прво мјесто - три бода,
2. друго мјесто - два бода,
3. треће мјесто - један бод;
2) такмичење на општинском нивоу:
1. прво мјесто - шест бодова,
2. друго мјесто - пет бодова,
3. треће мјесто - четири бода,
4. четврто мјесто - три бода,
5. пето мјесто - два бода,
6. учешће - један бод;
3) такмичење на регионалном нивоу:
1. прво мјесто - осам бодова,
2. друго мјесто - седам бодова,
3. треће мјесто - шест бодова,
4. четврто мјесто - пет бодова,
5. пето мјесто - четири бода,
6. учешће - три бода;
4) такмичење на републичком нивоу:
1. прво мјесто - десет бодова,
2. друго мјесто - девет бодова,
3. треће мјесто - осам бодова,
4. четврто мјесто - седам бодова,
5. пето мјесто - шест бодова,
6. учешће - пет бодова;
5) такмичење на нивоу Босне и Херцеговине:
1. прво мјесто - дванаест бодова,
2. друго мјесто - једанаест бодова,
3. треће мјесто - десет бодова,
4. четврто мјесто - девет бодова,
5. пето мјесто - осам бодова,
6. учешће - седам бодова;
6) олимпијада:
1. прво мјесто - четрнаест бодова,
2. друго мјесто - тринаест бодова,
3. треће мјесто - дванаест бодова,

4. четврто мјесто - једанаест бодова,
5. пето мјесто - десет бодова,
6. учешће - девет бодова.

Члан 8.
У музичкој школи освојене награде на такмичењима 

из главног предмета током сваке године вреднују се тако 
што се сабирају сви резултати остварени на свим нивоима 
такмичења према сљедећем систему бодовања:

1) такмичење на републичком нивоу:
1. специјална награда - дванаест бодова,
2. прво мјесто - десет бодова,
3. друго мјесто - девет бодова,
4. треће мјесто - осам бодова;
2) такмичење на нивоу Босне и Херцеговине:
1. специјална награда - четрнаест бодова,
2. прво мјесто - дванаест бодова,
3. друго мјесто - десет бодова,
4. треће мјесто - девет бодова; 
3) интернационално такмичење:
1. специјална награда - шеснаест бодова,
2. прво мјесто - четрнаест бодова,
3. друго мјесто - тринаест бодова,
4. треће мјесто - дванаест бодова,
5. учешће - десет бодова.

Члан 9.
На редовним годишњим такмичењима у спортским и 

осталим ваннаставним активностима вреднују се резултати 
постигнути током сваке године школовања према сљедећем 
систему бодовања:

1) такмичење на школском нивоу:
1. прво мјесто - три бода,
2. друго мјесто - два бода,
3. треће мјесто - један бод,
4. учешће - пола бода;
2) такмичење на општинском нивоу:
1. прво мјесто - четири бода,
2. друго мјесто - три бода,
3. треће мјесто - два бода,
4. учешће - један бод;
3) такмичење на регионалном нивоу:
1. прво мјесто - пет бодова,
2. друго мјесто - четири бода,
3. треће мјесто - три бода,
4. учешће - два бода;
4) такмичење на републичком нивоу:
1. прво мјесто - шест бодова,
2. друго мјесто - пет бодова,
3. треће мјесто - четири бода,
4. учешће - три бода;
5) такмичење на нивоу Босне и Херцеговине:
1. прво мјесто - седам бодова,
2. друго мјесто - шест бодова,
3. треће мјесто - пет бодова,
4. учешће - четири бода;
6) олимпијада:
1. прво мјесто - девет бодова,
2. друго мјесто - осам бодова,
3. треће мјесто - седам бодова,
4. учешће - шест бодова.
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Члан 10.
(1) Ако се одржава екипно такмичење за наставне пред-

мете, кандидату који је био члан те екипе припада 30% бо-
дова од бодова предвиђених за појединачни пласман.

(2) Ако се одржава екипно такмичење из ваннаставних 
активности, кандидату који је био члан те екипе припада 
20% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.

Члан 11.
(1) Кандидату за ученика генерације додјељује се један 

бод за сваку годину руковођења одјељењском заједницом.
(2) Кандидату за ученика генерације додјељује се један 

бод за сваку годину руковођења савјетом ученика.
(3) Кандидату за ученика генерације додјељује се један 

бод за учешће у свакој регистрованој секцији у школи за 
сваку годину.

Члан 12.
(1) За сваки јавни наступ на интерном часу и годишњем 

концерту музичке школе кандидату за ученика генерације 
додјељује се један бод.

(2) За сваки јавни наступ ван музичке школе кандидату 
за ученика генерације који изводећи солистички концерт или 
дио рецитала представља школу додјељују се четири бода.

(3) За ангажованост ученика у хору, оркестру и ансамб-
лима кандидату за ученика генерације додјељују се: 

1) три бода ако је ангажован као солиста, 
2) један бод ако је ангажован као члан хора, оркестра 

или ансамбла.

Члан 13.
(1) Комисија позива све ученике предложене за ученика 

генерације да доставе потребну документацију којом дока-
зују постигнути успјех и постигнућа.

(2) Ученик из става 1. овог члана доставља Комисији 
потребну документацију у складу са овим правилником на-
кон добијања свједочанства.

(3) Непотпуна и неблаговремена документација неће 
бити разматрана.

(4) Након прикупљања документације и њене провје-
ре, Комисија утврђује број бодова појединачно за сваког 
кандидата предложеног за ученика генерације, а на основу 
критеријума прописаног чланом 3. овог правилника.

(5) Уколико два или више кандидата имају исти број бо-
дова по основу општег успјеха, примјењују се критеријуми 
наведени у члану 6. овог правилника.

(6) Након утврђивања броја бодова, Комисија сачињава 
ранг-листу кандидата предложених за ученике генерације, 
коју доставља директору школе.

(7) Директор школе доноси одлуку о избору ученика 
генерације на основу ранг-листе кандидата из става 6. овог 
члана.

(8) Одлука о избору ученика генерације и ранг-листа 
кандидата објављују се на огласној табли школе најкасније 
седам дана од дана достављања документације.

Члан 14.
(1) Комисија утврђује појединачни број бодова за сва-

ког кандидата за ученика генерације.
(2) Ако два или више кандидата и након извршеног бо-

довања у складу са чланом 6. овог правилника и даље имају 
једнак број бодова, предност има кандидат који има већи 
број бодова остварен овим редослиједом:

1) на основу резултата на такмичењима из појединих 
предмета,

2) на основу успјеха на конкурсима и изложбама,
3) на основу успјеха у спорту. 
(3) Ако и на основу критеријума из става 2. овог члана 

кандидати имају једнак број бодова, одлуку о редослиједу 
кандидата доноси наставничко вијеће.

Члан 15.
(1) Кандидат који је незадовољан одлуком о избору уче-

ника генерације може уложити жалбу школском одбору у 
року од три дана од дана објављивања одлуке директора о 
избору ученика генерације.

(2) Школски одбор доноси одлуку по жалби у року од 
седам дана од дана подношења жалбе.

(3) Одлука школског одбора је коначна.

Члан 16.
(1) Јавно и званично проглашење ученика генерације 

организује се као посебна школска свечаност.
(2) Ученику генерације додјељује се диплома о прог-

лашењу ученика генерације, коју потписују предсједник 
школског одбора и директор школе.

(3) Изглед дипломе налази се у Прилогу 1. овог правил-
ника, који чини његов саставни дио.

(4) У складу са материјалним могућностима јединице 
локалне самоуправе, школе и других заинтересованих субје-
ката, ученицима генерације могу се додијелити награде. 

Члан 17.
Школа одлуку о проглашењу ученика генерације, био-

графију и фотографију ученика генерације биљеже у љето-
пису школе. 

Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о избору ученика генерације у средњој школи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 34/15).

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 07.042/020-336/19
27. фебруарa 2019. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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