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ТАБЕЛА ЗА ТРОШКОВЕ
Редни бр.
I

Година производње

Назив трошкова

I

II

Материјални трошкови
Сировине и репроматеријал
Гориво
Ел. енергија
Остали материјални трошкови

II

Нематеријални трошкови
Радна снага
Закуп
Кредити
Услуге
Остали нематеријални трошкови

УКУПНО
(I + II)
9. НАПОМЕНА

ИЗЈАВА: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви горенаведени подаци тачни и да ћу се придржавати свих наведених активности из Плана подизања и одржавања воћног/-их засада.
__________________
Датум
Редни
бр.

_______________________________
Име и презиме и потпис
Табела 1.

М. П.

Критеријум

Начин бодовања

Број бодова

- пословни субјект (правно лице и предузетник)
- породично пољопривредно газдинство
- више од 15 запослених
- од шест до 15 запослених
- до пет запослених
- да
- не
- више од пет чланова
- од три до четири члана
- до два члана

15
10
10
5
3
10
0
10
5
3

- висока стручна спрема
- средња стручна спрема

15
10

- изразито неразвијене
- неразвијене
- средње развијене
- развијене
- да
- не

15
10
5
0
10
0

Подносилац захтјева је органски сертификовани
произвођач (уз достављен доказ - копија важећег сертификата)

- да
- не

5
0

Подносилац захтјева је био корисник подстицаја за
капиталне инвестиције у 2018. години

- да
- не

0
5

1.

Тип корисника

2.

Број запослених (само за пословне субјекте) према
извјештају Пореске управе Републике Српске о броју
запослених

3.

Носилац ППГ-а или предузетник је лице млађе од 40
година

4.

Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства

5.

Носилац ППГ-а или предузетник има одговарајуће
стручно знање агрономског, технолошког, ветеринарског смјера (доказ - копија дипломе)

6.

Степен развијености јединице локалне самоуправе
гдје је сједиште газдинства

7.

Носилац ППГ је жена

8.
9.
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На основу члана 63. став 12. 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, 18. марта 2019.
године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин бодовања критеријума и поступак за упис ученика у први разред средњих
школа (у даљем тексту: школа).

17.4.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 2.
(1) У први разред школе уписује се лице које је завршило основну школу и није старије од 17 година.
(2) Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у
први разред, а највише до навршене 21. године.
(3) Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине
са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
(4) У школама за дјецу са сметњама у развоју школују
се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и
мишљењу стручне комисије.
(5) У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а
лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у
складу са Законом о средњем образовању и васпитању (у
даљем тексту: Закон).
Члан 3.
(1) Сви ученици са територије Републике Српске и
Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за
упис у први разред јавне или приватне школе, без обзира на
то гдје су завршили основну школу, у складу са Законом.
(2) Страни држављани и лица без држављанства имају
право на стицање средњег образовања као и ученици из
става 1. овог члана.
(3) Приликом предаје докумената за упис у први разред
ученик из друге државе доставља доказ о признавању дипломе или свједочанства или доказ да је захтјев за признавање дипломе поднио Министарству просвјете и културе (у
даљем тексту: Министарство).
(4) Ако није могуће извршити бодовање ученика из
става 3. овог члана, ученик се ставља на проширену ранглисту, на посљедње мјесто примљених ученика, уз назнаку
- на основу рјешења о признавању.
(5) У случајевима из става 4. овог члана, ранг-листа
уписаних ученика се повећава за број уписаних ученика на
основу рјешења о признавању.
Члан 4.
(1) Приликом уписа у први разред ученик може да конкурише за највише два занимања у истој школи.
(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 5.
Ученик са посебним потребама не бодује се према критеријумима за упис.
Члан 6.
(1) Критеријуми за упис ученика у први разред средњих
школа у складу са Законом су:
1) резултат који је ученик остварио на малој матури,
2) остварен општи успјех у VI, VII, VIII и IX разреду,
3) посебан успјех из наставних предмета значајних за
врсту школе у коју се ученик уписује,
4) резултати остварени на посебном испиту - за умјетничке школе.
(2) Критеријум из става 1. тачка 1) овог члана примјењиваће се када се мала матура буде спроводила у свим
основним школама.
Члан 7.
(1) Успјех на малој матури вреднује се са 10 бодова.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана кандидат може да оствари највише 20 бодова.
(3) Број бодова остварених на малој матури множи се
коефицијентом 0,5.
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Члан 8.
Предмети који су од значаја за занимања у оквиру одређене струке, односно смјера у гимназији, а који се бодују
при упису ученика у први разред школе, прописани су у табели која се налази у Прилогу овог правилника, који чини
његов саставни дио.
Члан 9.
(1) Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се бројем бодова, тако што се општи успјех остварен
на крају VI и VII разреда, заокружен на двије децимале,
помножи са два, а општи успјех остварен на крају VIII и IX
разреда помножи са три.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана кандидат може да оствари највише 50 бодова.
Члан 10.
(1) Вредновање посебног успјеха у основној школи
врши се из пет предмета у VIII и IX разреду, значајних за
струку, тако да се средња закључна оцјена помножи са два
и заокружи на двије децимале.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана кандидат може да оствари највише 20 бодова.
Члан 11.
(1) Посебан испит за умјетничке школе састоји се из
писменог и усменог дијела.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана кандидат може да оствари највише 100 бодова.
(3) Кандидат који конкурише за упис у умјетничке школе мора освојити најмање 50 бодова на посебном испиту.
Члан 12.
(1) Редослијед кандидата утврђује се према укупном
броју бодова по свим критеријумима који се вреднују.
(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:
1) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређену струку,
2) кандидат који има већу просјечну оцјену општег
успјеха од VI до IX разреда,
3) кандидат који је у VIII и IX разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на републичком
такмичењу из предмета који се бодују за упис,
4) кандидат који је носилац дипломе “Вук Стефановић
Караџић”,
5) кандидат који је остварио већи број бодова на малој
матури.
Члан 13.
Ученици, приликом пријављивања на конкурс за упис у
први разред школе, подносе сљедећа документа:
1) пријаву за упис,
2) оригиналну диплому, свједочанство о завршеној
основној школи,
3) оригиналну диплому, свједочанство о завршеној
основној школи у иностранству, рјешење о признавању или
потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
4) потврду о положеној малој матури,
5) извод из матичне књиге рођених,
6) диплому “Вук Стефановић Караџић”,
7) диплому за изузетан успјех из предмета значајних за
струку,
8) диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на
републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
Члан 14.
Број смјерова, струка, занимања, одјељења и ученика,
те датум посебних испита, пријема докумената и објављи-
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вања резултата конкурса дефинишу се у јавном конкурсу,
који објављује оснивач.
Члан 15.
(1) Послије утврђивања броја бодова формирају се
ранг-листе, које се стављају на увид кандидатима на огласној табли школе.
(2) Испод списка кандидата који се уписују у школу
подвлачи се линија, испод које се наводи списак кандидата
који нису уписани у школу, са оствареним бројем бодова на
основу критеријума из члана 6. овог правилника.
(3) Ранг-листу потписује директор школе.
Члан 16.
(1) Ученик који је упућен да понавља први разред школе уписује се у исту школу и у исти смјер, односно занимање у које је био уписан претходне школске године.
(2) Ако школа не врши упис у тај смјер, односно занимање, ученик из става 1. овог члана може да се упише у сродно или неко друго занимање које одреди комисија за упис.
(3) Ако школа престаје са радом, ученик који понавља
први разред уписује се у најближу школу, у исту или сродну
струку, занимање, односно смјер.
Члан 17.
(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.
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(3) Учесник конкурса за упис у први разред или његов
родитељ који сматра да конкурс за упис није спроведен на
утврђени начин и у складу са законом те да су тиме повријеђена његова права има право да поднесе приговор директору у року од осам дана од дана објављивања списка
примљених ученика, у складу са Законом.
(4) Директор школе доноси рјешење о приговору у року
од 24 сата, а најкасније првог наредног радног дана.
(5) Учесник конкурса који је незадовољан рјешењем
директора школе може поднијети жалбу школском одбору
у року од три дана од дана пријема рјешења из става 4. овог
члана.
(6) Школски одбор доноси одлуку о жалби из става 5.
овог члана у року од три дана од дана пријема жалбе.
(7) Одлука школског одбора је коначна.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о упису ученика у први разред средњих школа
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09 и 37/10).
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.042/020-454/19
18. марта 2019. године
Бањалука

Министар,
Мр Наталија Тривић, с.р.
ПРИЛОГ

Струка
Гимназија - општи смјер
Гимназија - друштвено-језички смјер
Гимназија - природно-математички смјер
Гимназија - рачунарско-информатички смјер
Пољопривреда и прерада хране
Шумарство и обрада дрвета
Геологија, рударство и металургија
Машинство и обрада метала
Електротехника
Хемија, неметали и графичарство
Текстилство и кожарство
Геодезија и грађевинарство
Саобраћај
Угоститељство и туризам
Економија, право и трговина
Здравство
Остале дјелатности
Култура и умјетност

Предмети који се посебно бодују
Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија
Српски језик, страни језик, математика, историја и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, хемија, биологија и информатика
Српски језик, математика, биологија, хемија и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија
Српски језик, страни језик, физика, хемија и биологија
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, математика, физика, географија и информатика
Српски језик, страни језик, историја, географија и информатика
Српски језик, страни језик, математика, историја и географија
Српски језик, страни језик, физика, хемија и биологија
Српски језик, страни језик, физика, хемија и информатика
Српски језик, страни језик, музичка култура, ликовна култура и информатика
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези
са чланом 38. став 2. тачка 1. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења члана
Управног одбора Јавне установе Народна библиотека “Данило Киш” Теслић, 4. априла 2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ДАНИЛО КИШ”
ТЕСЛИЋ

1. Муриса Ботић разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне установе Народна библиотека “Данило
Киш” Теслић на лични захтјев.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/620-102/19
4. априла 2019. године
Бањалука

Министар,
Мр Наталија Тривић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16) и члана 17.
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 94/18), а у
складу са одредбама Правилника о условима прописивања
и издавања лијека (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 116/12, 51/13, 88/17 и 93/17), Управни одбор Фонда
здравственог осигурања Републике Српске, на XIV ванредној сједници, одржаној 12.4.2019. године, д о н и о ј е

