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Број: 227-1/22. 
Датум: 23.5.2022. године 
 
Комисија за спровођење поступка 
за избор ученика генерације 
за школску 2021/2022. годину 
 
На основу члана 75. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације, начину и 
условима за додјељивање диплома („Службени гласник Републике Српске“ број: 12/21) и Одлуке о именовању 
Комисије за спровођење поступка за избор ученика генерације за школску 2021/2022. годину број: 216-1/22 од 
17.5.2022. године, Комисије за спровођење поступка за избор ученика генерације за школску 2021/2022. годину, у 
саставу: Драгана Чалија, члан испред Одјељењског вијећа, Мила Тројановић Гашић, члан испред Савјета родитеља, 
Софија Гашић, члан испред Савјета ученика, Јелена Глоговац, члан испред Наставничког вијећа и Добрила Шешлија,  
педагог Школе (у даљем тексту: Комисија) на конститутивном састанку, одржаном дана 23.5.2022. године, 
припремила је  
 

П О З И В 
за достављање приједлога кандидата за ученика генерације за школску 2021/2022. годину 

 
Позивамо предлагаче кандидата за ученика генерације, у ЈУ Основна школа „Ристо Пророковић“ Невесиње, да 
доставе приједлоге кандидата за ученика генерације за школску 2021/2022. годину. 
Приједлог кандидата за ученика генерације у Школи могу дати: одјељењски старјешина, одјељењска заједница, 
одјељењско вијеће Школе, Савјет родитеља и Савјет ученика Школе (у даљем тексту: предлагач). 
 
За ученика генерације у Школи бира се један ученик деветог разреда који је од другог до деветог разреда у својој 
генерацији имао општи успјех одличан на крају школске године, примјерно владање током цјелокупног основног  
васпитања и образовања, те остварена постигнућа у ваннаставним и/или ваншколским активностима. 
 
Предлагач доставља приједлог једног или више кандидата за ученика генерације (у даљем тексту: кандидат) 
Комисији најкасније до 30.5.2022. године. 
Кандидат је дужан да достави Комисији потребну документацију у оригиналу или овјереној копији дана 06.6.2022. 
године и 07.6.2022. године од 07 до 15 часова. 
Потребну документацију у запечаћеној коверти  предати педагогу Школе, у остављеном року (од 07 до 15 часова). 
Под документацијом  подразумијевају се: ђачка књижица, свједочанства о завршеним разредима, сертификати, 
увјерења, потврде, признања и друга документа којима се доказује постигнути успјех и постигнућа, а која је издао 
надлежни орган, привредно друштво, установа или организација, у писаном облику, и које је овјерило и потписало 
овлашћено лице. 
Непотпуну и неблаговремено достављену документацију Комисија неће разматрати. 
 
У поступку избора ученика генерације у Школи бодују се: 
1) општи успјех ученика током основног васпитања и образовања, 
2) резултати на такмичењима из наставних предмета прописаних наставним планом и програмом, 
3) резултати на такмичењима у ваннаставним активностима, 
4) резултати на такмичењима у ваншколским активностима, 
5) руковођење одјељењском заједницом, 
6) руковођење Савјетом ученика, 
7) гласови Наставничког вијећа. 
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Избор ученика генерације извршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о избору и проглашењу ученика 
генерације, начину и условима за додјељивање диплома („Службени гласник Републике Српске“ број: 12/21). 
Рок за проглашење ученика генерације је седам дана од дана завршетка наставе за ученике завршног разреда, 
прописаног правилником о школском календару за одређену школску годину, који доноси министар просвјете и 
културе. 
 
Одлука о избору ученика генерације и ранг-листа кандидата биће објављена на огласној табли Школе или 
званичној интернет страници Школе. 
Кандидат који је незадовољан одлуком директора Школе, може у року од два дана од дана објављивања одлуке 
и ранг-листе уложити приговор школском одбору. 
 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
1.  На огласну таблу Школе, 
2.  На званичну интернет страницу Школе и                                                                    ________________________                                                                                                
3. А/а.                                                                                                                                                  Јелена Глоговац 
 
 
 

 

 


