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Бања Лука, фебруар 2019. године 



 

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 („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), министар 

просвјете и културе, 27. фебруара 2019. године, доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О  ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР  УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ  

У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 
 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописује се поступак избора ученика генерације у 

завршним разредима гимназије, умјетничке школе, стручне техничке школе у 

четворогодишњем трајању и стручне школе у трогодишњем трајању (у даљем тексту: 

школа) у Републици Српској (у даљем тексту: Република). 

 

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 четворогодишњем и у трогодишњем 

трајању, посебно се бирају: 

1) ученик генерације који се школује у четворогодишњем 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 четверогодишњег школовања и један ученик из 

трогодишњег 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 са бројем четири за 

образовање у четворогодишњем трајању или са бројем три за образовање у 

трогодишњем трајању, а онда се помножи са бројем десет. 

(2) Да би се ученик кандидовао за ученика генерације, у складу са ставом 1. овог 

члана, укупан број бодова за општи успјех треба да буде најмање 45 бодова, а по овом 

основу може да освоји највише 50 бодова. 

 

 

Члан 4. 

 

Приједлог кандидата за ученика генерације у школи може 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 генерације Комисији за обраду 

приједлога (у даљем тексту: Комисија), двије седмице прије завршетка наставне 

године.  

(2) Директор школе именује Комисију. 

(3) Комисија у школи има пет чланова, од којих по једног 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. 

 

Члан 6. 

 

(1) У изузетним случајевима, када два или више кандидата за ученика генерације 

имају једнак број бодова по основу успјеха у учењу и владању, у разматрање ће се 

узети сљедећи елементи: 

1) успјех на такмичењима у знању из појединих предмета, 

2) успјех на конкурсима, изложбама и сајмовима ученичких 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 једно 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 организацији матичне школе, 

Републичког педагошког завода и Министарства просвјете и културе (у даљем тексту: 

Министарство). 

 

Члан 7. 

 

Резултати постигнути на такмичењима из наставних предмета током сваке године 

вреднују се тако да се сабирају 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. 

 

Члан 10. 

 

(1) Уколико се одржава екипно такмичење за наставне предмете, кандидату који је 

био члан те екипе припада 30% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман. 

(2) Уколико се одржава екипно такмичење из ваннаставних активности, кандидату 

који је био члан те екипе припада 20% бодова од бодова предвиђених за појединачан 

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, додјељује се 

четири бода. 

(3) За ангажованост ученика у хору, оркестру и ансамблима, кандидату за ученика 

генерације додјељује 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 доказују постигнути успјех и постигнућа. 

(2) Ученик из става 1. овог члана доставља Комисији потребну документацију у 

складу са овим правилником, по добијању свједочанства. 

(3) Непотпуна и неблаговремена документација неће се узети у разматрање. 

(4) Након прикупљања документације и њене провјере, 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 бодова 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 објављује се на 

огласној табли школе најкасније седам дана од дана достављања документације. 

 

Члан 14. 

 

(1) Комисија утврђује појединачни број бодова за сваког кандидата за ученика 

генерације. 

(2) Уколико два или више кандидата и након извршеног бодовања 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) Уколико 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 ученика 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 проглашењу ученика генерације 

коју потписује предсједник школског одбора и директор школе. 

(3) Изглед дипломе налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов 

саставни дио. 

(4) У складу са материјалним могућностима јединице локалне самоуправе, школе и 

других заинтересованих субјеката, ученицима генерације могу се додијелити награде.  

 

Члан 17. 

 

Школе одлуку о проглашењу ученика генерације, биографију и фотографију 

ученика генерације биљежи у љетопису 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 објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“.  

 

 

 

Број: 07.042/020-336 /19  МИНИСТАР 

Датум: 27. фебруар 2019. године 

 Наталија Тривић, мр 



 

ОБРАЛОЖЕЊЕ 

ПРАВИЛНИКА О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

 

 

I     ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 81. став 8. Закона о 

средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 41/18),  

и члану 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 115/18). 

 

II     РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  

 

Овим правилником прописује се поступак и начин избора ученика генерације у 

завршним разредима средњих школа у Републици Српској. 

 

III    УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу број: 17 

020-387/19 од 6. фебруара 2019. године, у дијелу секундарних извора права Европске 

уније, није установљено да постоје обавезујући извори права, због чега у релевантном 

дијелу Изјаве о усклађености стоји оцјена „непримјенљиво“. 

 

IV     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Правилника прописан је поступак и начин избора ученика генерације у 

завршним разредима средњих  школа у Републици Српској. 

Чланом 2. Правилника прописано је да се за ученика генерације бира ученик који је у 

току школовања имао одличан успјех и примјерно владање у свим разредима. Такође је 

прописано да се у школама у којима се школују ученици у више струка и занимања, 

проглашава један ученик генерације из четверогодишњег школовања и један ученик из 

трогодишњег школовања. 

Чланом 3. прописано је вредновање успјеха у учењу. 

Правилника прописано је да у изузетним случајевима када два или више кандидата  за 

ученика генерације имају једнак број бодова по основу успјеха у учењу и владању у 

који ће се елементи узети у разматрање. 

Чланом 4. Прописано је да приједлог за ученика генерације може дати ученик, 

одјељенски старјешина, одјељенска заједница ученика, одјељенско вијеће, савјет 

родитеља и савјет ученика. 

Чланом 5. Правилника прописан је рок за подношење пријаве и приједлог чланова 

Комисије. 

Чланом 6. прописани су елементи који се вреднују у изузетним случајевима кад два 

или више кандидата за избор ученика генерације имају исти број бодова. 

Чланом 7. Правилника прописано је вредновање успјеха на такмичењима у знању  

Чланом 8. Правилника прописано је вредновање успјеха на спортским такмичењима и 

осталим ваннаставним активностима. 

Чланом 9. прописано је вредновање учешћа на екипним такмичењима. 

Чланом 10. Прописано је вредновање у руковођењу одјељенском заједницом, савјетом 

ученика и учешће у регистрованим секцијама. 



Чланом 11. Правилника прописани су додатни елементи који се вреднују у музичким 

школама. 

Чланом 12. Дефинисан је поступак подношења захтјева и потребна документација и 

поступак доношења одлуке о проглашењу ученика генерације. 

Чланом 13. Дефинисано је да Комисија утврђује појединачни број бодова за сваког 

кандидата и елементи који дају предност уколико два или више кандидата имају исти 

број бодова. 

Чланом 14. Правилника прописан је рок за жалби и рок за одлучивање по жалби  

Чланом 15. дефинисано је да се јавно и званично проглашење ученика генерације 

организује се на крају школске године, као посебна школска свечаност. Такође је 

дефинисано да се ученику генерације додјељује диплома ученика генерације коју 

потписује предсједник школског одбора и директор школе и да школа, чији изглед 

прописује министар. Прописано је да у складу са материјалним могућностима града, 

јединице локалне самоуправе, школе и других заинтересованих субјеката, ученицима 

генерације се могу додијелити новчане награде и одговарајући поклони. 

Чланом 16. Правилника прописано је да су школе дужне да одлуку о проглашењу 

ученика генерације, биографију и фотографију ученика генерације забиљеже у 

љетопису школе. 

Чланом 17. Прописано је да ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о избор ученика генерације у средњој школи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/09). 

Чланом 18. Правилника прописано је ступање на снагу овог правилника. 

 

V       УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ  

 

Приликом израде овог правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за 

поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради  

закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Министарство 

просвјете и културе је овај правилник објавило на интернет страници Владе Републике 

Српске, односно Министарства, те га је тако учинило доступним свим 

заинтересованим органима, организацијама и појединцима. Министарство је 

размотрило достављене примједбе и сугестије од којих је уважило неке конструктивне 

приједлоге. 

 

VI    ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За реализацију овог правилника није потребно обезбиједити додатна финансијска 

средства. 

 

 


