На основу члана 44. став 6. Закона о средњем образовању
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”,
број 74/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08 и 11/09), министар просвјете и културе д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о упису ученика у први разред
средњих школа1
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и
критеријуми за упис ученика у први разред средњих
школа.
Члан 2.
(1) Право уписа у први разред средњих школа
има ученик са завршеном основном школом који није
старији од 17 година.
(2) Ученик који се уписује у школу за ученике
са посебним образовним потребама може имати другу
старосну границу за упис у први разред.
(3) У школу за ученике са посебним образовним
потребама уписује се ученик на основу рјешења комисије
за оцјењивање способности и разврставање, а које доноси
надлежна установа.
(4) Рјешењем о утврђивању врсте и степена
ометености у развоју ученика, у складу са врстом и
степеном ометености у развоју, предлаже се школовање
и професионално усмјеравање ученика.
(5) У умјетничку школу може се уписати
ученик који је завршио основну музичку, основну
ликовну, односно основну балетску школу, као и ученик
који није завршио ту школу ако је претходно положио
испит на нивоу програма тог образовања.
Члан 3.
(1) Средња школа у текућој школској години
организујe информативни дан, под називом: “Дан
отворених врата школе”, за ученике деветих разреда
основне школе.
(2) Циљ “Дана отворених врата школе” је да се
кандидати упознају са:
а) врстом школе,
б) струкама, односно смјеровима и
занимањима која се образују у школи,
в) занимањем за које ће ученик бити
оспособљен да ради по завршетку школе,
г) наставним планом и програмом и
д) могућностима даљег школовања ученика.
Члан 4.
(1) Сви ученици са територије Републике
Српске (у даљем тексту: Република) и Федерације Босне
и Херцеговине могу да конкуришу под једнаким
условима за упис у први разред јавне или приватне
школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
(2) Ученици из других држава могу да
конкуришу и уписују се под истим условима као и
ученици из Републике и Федерације Босне и
Херцеговине.
(3) Приликом предаје докумената за упис у
први разред ученик из друге државе дужан је да достави
доказ о извршеној нострификацији дипломе или
свједочанства или доказ да је захтјев за нострификацију
дипломе поднио Министарству просвјете и културе (у
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даљем тексту: Министарство).
Члан 5.
(1) Школски одбор предлаже оснивачу
најкасније до 28. фебруара текуће године приједлог
плана уписа ученика у први разред за наредну школску
годину.
(2) При изради приједлога плана уписа ученика
у први разред школски одбор ће узети у обзир мишљење
друштвених партнера.
(3) Школски одбор у изради приједлога плана
уписа ученика у први разред може планирати највише
четири струке.
(4) Школски одбор у изради приједлога плана
уписа ученика у први разред у мјешовитој школи, поред
гимназије, може планирати највише три струке.
Члан 6.
Оснивач, најкасније до 31. марта текуће године,
доноси план уписа ученика у први разред за наредну
школску годину, који садржи:
а) у гимназијама број одјељења и ученика по
смјеровима који се планира за упис у наредној школској
години,
б) у стручним техничким школама и
стручним школама број струка и занимања, број
одјељења и ученика који се планира за упис у наредној
школској години,
в) у умјетничким школама број одјељења и
ученика по одсјецима који се планира за упис у наредној
школској години,
г) у вјерским школама број одјељења и
ученика по смјеровима који се планира за упис у
наредној школској години и
д) у школама за ученике са посебним
образовним потребама број струка и занимања, те број
одјељења и ученика који се планира за упис у наредној
школској години.
Члан 7.
(1) У први разред средњих школа чији је
оснивач Република ученици се уписују у складу са
Планом уписа ученика у први разред, који на приједлог
школског одбора доноси оснивач, најкасније до 31. марта
текуће године.
(2) Оснивач приватне школе подноси
Министарству захтјев за давање сагласности на План
уписа ученика у први разред, најкасније до 31. марта
текуће године.
Члан 8.
(1) Упис ученика у први разред средњих школа
чији је оснивач Република врши се на основу јавног
конкурса за упис ученика у први разред средњих школа у
Републици.
(2) Јавни конкурс расписује оснивач најкасније
до 31. маја текуће године за наредну школску годину.
(3) Оснивач објављује јавни конкурс у
средствима јавног информисања и на порталу Владе
Републике Српске - страница Министарства просвјете и
културе.
(4) Јавни конкурс садржи услове за упис, начин
спровођења конкурса, број и назив струка и занимања,
број ученика и одјељења, рокове за пријем докумената
ученика, начин бодовања, поступак избора кандидата,
обавезу објављивања ранг-листе са бројем бодова по
свим елементима бодовања и податке по струкама о
броју незапослених радника и њиховом запошљавању у
претходној години.
(5) Средње школе обавезне су објавити јавни
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конкурс на огласној табли школе.
(6) За спровођење јавног конкурса одговорне су
средње школе у складу са законом.
Члан 9.
Упис ученика у први разред средњих школа
врши се у два уписна рока:
а) јунском уписном року и
б) јулском уписном року.
Члан 10.
(1) Приликом уписа у први разред ученик се
може пријавити највише у два занимања у стручним
школама, два смјера у гимназији или два одсјека у
умјетничким школама.
(2) Ученику се бодују резултати у успјеху у оба
занимања, смјера или одсјека.
(3) Рангирање се врши према успјеху у оба
занимања, смјера или одсјека.
Члан 11.
Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу
је положен посебан испит.
Члан 12.
Редослијед кандидата утврђије се према
укупном броју бодова добијених на основу:
а) општег успјеха у основној школи,
б) успјеха из пет предмета значајних за
занимање у струци, односно смјеру гимназије за који
кандидат конкурише, као и за упис у умјетничке школе и
в) на основу резултата остварених на посебном
испиту за умјетничке школе.
Члан 13.
Кандидат са посебним потребама не подлијеже
критеријумима бодовања за упис.
Члан 14.
Предмети који су од значаја за занимања у
оквиру одређене струке, односно смјера у гимназији, а
који се бодују при упису у гимназију, умјетничку школу,
стручну техничку школу и стручну школу утврђени су у
табели, која се налази у Прилогу број 1., који чини
саставни дио овог правилника.
Члан 15.
(1) Упис ученика у први разред врши се на
основу општег и посебног успјеха у основној школи.
(2) Вредновање општег успјеха у основној
школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха
на крају године, заокружен на двије децимале, помножен
са два у шестом и седмом разреду, а у осмом и деветом
разреду са три.
(3) На основу општег успјеха кандидат може да
оствари највише 50 бодова.
(4) Вредновање посебног успјеха врши се из пет
предмета у осмом и деветом разреду основне школе
значајних за свако занимање у стручним техничким
школама, стручним школама и умјетничким школама и
смјер гимназије, тако да се средња закључна оцјена
предмета за осми и девети разред помножи са два и
заокружи се на двије децимале.
(5) По овом основу кандидат може да оствари
највише 20 бодова.
(6) По основу оба критеријума кандидат може
освојити максимално 70 бодова.
(7) Кандидат који у првом (јунском) уписном
року има мање од 60 бодова не може се уписати у
гимназију и стручну техничку школу у јунском уписном

року.
(8) У другом (јулском) уписном року школа
понавља поступак бодовања и кандидат из става 7. овог
члана може се уписати у гимназију и стручну техничку
школу ако има и мање од 60 бодова.
Члан 16.
(1) Посебни испит за умјетничке школе састоји
се из писменог и усменог дијела.
(2) Кандидат на усменом и писменом дијелу
испита може освојити максимално 100 бодова.
(3) Кандидат који конкурише за упис у
умјетничке школе мора освојити најмање 50 бодова на
посебном испиту.
(4) По свим критеријумима кандидат може
освојити максимално 170 бодова.
Члан 17.
(1) Редослијед кандидата утврђује се према
укупном броју бодова по свим основима који се вреднују
за упис у одређену струку и занимање, односно смјер
гимназије.
(2) Ако више кандидата има једнак број бодова,
те им се не може утврдити редослијед на ранг- листи до
броја предвиђеног планом уписа ученика у први разред,
предност имају кандидати по редослиједу вриједности:
а) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет
предмета који се бодују за упис у одређену струку и
занимање, односно смјер гимназије,
б) кандидат који има већу просјечну оцјену
оштег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом
разреду основне школе,
в) кандидат који је у осмом и деветом разреду
основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на
републичком такмичењу из предмета који се бодују за
упис,
г) кандидат који је носилац посебне дипломе из
предмета који се бодују за упис,
д) кандидат који је носилац дипломе “Вук
Стефановић Караџић”.
Члан 18.
Ученици приликом пријављивања на конкурс
школи подносе сљедећа документа:
а) пријаву за упис,
б) оригиналну диплому - свједочанство о
завршеној основној школи, односно нострификовану
диплому - свједочанство или потврду о поднесеном
захтјеву за нострификацију,
в) извод из матичне књиге рођених,
г) диплому “Вук Стефановић Караџић”,
д) диплому за изузетан успјех из предмета
значајног за струку, односно смјер гимназије,
ђ) дипломе за освојено прво, друго и треће
мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења и
е)
адресирани
коверат
са
именом,
презименом и адресом кандидата прилажу сви
кандидати који се пријављују на јавни конкурс
расписан за упис у први разред средњих школа.
Члан 19.
Број смјерова, струка, занимања, одјељења и
ученика, те датуми посебних испита, пријема докумената
и објављивања резултата конкурса дефинишу се у јавном
конкурсу, који објављује оснивач.
Члан 20.
(1) Послије утврђивања броја бодова формирају
се ранг-листе, које се стављају на увид кандидатима на
огласној табли средње школе.
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(2) На огласној табли објављују се ранг листа
са списком кандидата који су остварили број бодова
потребан за пријем у први разред средње школе и
посебно списак кандидата који нису остварили
довољан број бодова за пријем у први разред средње
школе.
(3) Ранг-листу потписује директор средње
школе.
Члан 21.
(1) Ученик који је упућен да понавља први
разред средње школе уписује се у исту школу и у исти
смјер, односно струку и занимање у коју је био уписан
претходне школске године.
(2) Уколико школа престаје са радом, ученик
који понавља први разред уписује се у најближу школу, у
исту или сродну струку и занимање, односно смјер.
(3) Ако школа не уписује струку, односно смјер
и занимање које је ученик претходне школске године
похађао, а који је упућен на понављање разреда, може да
се упише у сродно или неко друго занимање које одреди
комисија за упис.

школа (“Службени гласник Републике Српске”, број
69/05).
Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивња у “Службеном гласнику Републике
Српске”.

Број: 07.021/602-2179/09
31. марта 2009. године
Бања Лука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

Члан 22.
(1) Директор школе именује комисију за упис,
која се састоји од три члана.
(2) Задатак комисије за упис је да припреми и
спроведе упис ученика у први разред.
(3) Ако кандидат сматра да је било
неправилности и кршења процедуре приликом бодовања
општег успијеха из основне школе или предмета
значајних за упис одређеног занимања, односно смјера,
има право да уложи приговор.
(4) Приговор се подноси директору у року од
осам дана од дана објављивања списка примљених
кандидата на огласној табли школе.
(5) Директор школе је дужан донијети рјешење
по приговору у року од 24 часа.
(6) Ако кандидат није задовољан рјешењем
директора, може поднијети жалбу школском одбору у
року од три дана од дана пријема рјешења из става 5.
овог члана.
(7) Школски одбор је дужан донијети одлуку по
жалби из става 6. овог члана у року од три дана од дана
пријема жалбе.
(8) Одлука школског одбора је коначна.
(9) Кандидат, незадовољан одлуком школског
одбора, може покренути управни спор.
(10) Уколико школски одбор утврди да је
приговор кандидата основан и оправдан, кандидат ће
бити уврштен у ранг-листу изнад подвучене линије, ако
има већи број бодова од задње рангираног кандидата
изнад подвучене линије.
Члан 23.
Кандидат који није уписан у средњу школу за
коју је конкурисао може бити уписан у другу средњу
школу у којој има слободних мјеста у другом (јулском)
уписном року.
Члан 24.
(1) Средње школе су обавезне Министарству
доставити коначне податке о упису ученика у први
разред најкасније до 31. августа текуће године.
(2) Средње школе не могу од ученика
наплаћивати трошкове уписа.
Члан 25.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о упису ученика у први разред средњих
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