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На основу члана  94, а у вези са чланом 88. Закона о средњем образовању и 
васпитању (''Службени гласник  Републике Српске'', бр.74/08,  106/09, 104/11 
и 33/14),  члана 160. Закона о раду („ Службени гласник Републике Српске“, 
број: 1/16), члана 59. став 2. Посебног колективног уговора  за запослене у 
области образовања и културе РС („Службени гласник Републике  Српске“, 
број: 70/16),члана ____ Статута ЈУ Пољопривредне школе Бања Лука, уз 
учешће Савјета ученика, Савјета родитеља, радника и Синдикалне 
организације Школе, Школски одбор ЈУ Пољопривредне  школе Бања Лука, 
на сједници одржаној дана __________ године,  донио је 
  
 

ПРАВИЛНИК 
О БОДОВАЊУ И ПРОГЛАШЕЊУ 

ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА РАДНИКА 
 
 

Члан 1. 
Правилником о бодовању и проглашењу технолошког вишка радника (у 
даљем тексту: Правилник) утврђују се поступак бодовања радника који су 
дјелимично или у потпуности изгубили норму/проценат радног времена, 
критеријуми за проглашење вишка радника, поступак проглашења радника 
технолошким вишком, начин рјешавања вишка радника и престанак радног 
односа, као и друга питања у вези са вишком радника у ЈУ Пољопривредној 
школи Бањалука(у даљем тексту: Школа). 
 
  

Члан 2. 
  
(1) У Школи може доћи до смањења броја потребних наставника, стручних 
сарадника и осталих запослених, односно до умањења процента радног 
времена/норме усљед: 

1) промјене у наставном плану и програму, 
2) смањења броја ученика, одјељења или група, 
3) статусне промјене Школе. 

 
(2) Технолошким вишком биће проглашен радник који, на основу бодовања 
елемената свих појединачних критеријума утврђених овим Правилником 
оствари најмањи број бодова. 
 

Члан 3. 
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Уколико на неком радном мјесту долази до смањења броја извршилаца  из 
разлога наведених у члану 2.овог Правилника, технолошким вишком на том 
радном мјесту биће проглашен онај радник који на основу бодовања 
елемената по свим критеријумима  оствари најмањи број бодова.  
 
 
КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ БОДОВАЊЕ 
РАДНИКА 

 
 

Члан 4. 
             
(1)Критеријумиза бодовање радника који су дјелимично или потпуно 
изгубили норму/проценат радног времена уШколи су: 
1) године радног стажа, односно дана, 
2) статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата 
    Републик Српске,                                                                                                  
3) здравствено стање радника и 
4) степен стручне спреме. 
 
  

Члан 5. 
  
(1) Бодовање по основу година радног стажа, статуса члана породице 
погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  
здравственог стања радника и степена стручне спремеврши се на сљедећи 
начин: 
 
1) године радног стажа: 
1. за једну годину радног стажа у  
    васпитно – образовној установи..........................................................  
6бодова, 
2. за једну годину радног стажа оствареног 
    у васпитно-образовној установи, као неверификован радник..............3бода, 
3.за једну годину радног стажа оствареног на другим пословима, ван 
 васпитно-образовне установе................................................................2 бода. 
 
2) статус члана породицепогинулог борца Одрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске: 
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Раднику који има статус члана породице погинулог борцаОдрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске додјељује се..................................9 
бодова. 
 
3) здравствено стање  радника :  
1. инвалидитет I и II категорије 
..............................................................12бодова, 
2. инвалидитет III категорије ..................................................................10 
бодова, 
3. инвалидитет IV категорије ...................................................................8 
бодова, 
4. инвалидитет V категорије ....................................................................6 бодова, 
5. инвалидитет VI категорије ........................................................................4 
бода, 
6. инвалидитет VII категорије ......................................................................3 
бода, 
7. инвалидитет VIII категорије .................................................................... 2 
бода. 
  
4) стручна спрема, предвиђена актом о систематизацији радних мјеста,    
      за радно мјесто на које је радник распоређен : 
1. висока стручна спрема –VII  степен....................................................12 
бодова, 
2. виша стручна спрема  - VI степен........................................................10 
бодова, 
3. ВКВ – V степен и специјалиста ............................................................8 
бодова, 
4. средња стручна спрема - IV степен ......................................................6 
бодова, 
5.средња стручна спрема-III степен.......................................................5 бодова,  
6. неквалификовани радник ..........................................................................4 
бода. 
 
(2) Уколико радник има виши степен стручне спреме од оног који је актом о 
систематизацији радних мјеста предвиђен за радно мјесто на које је 
распоређен, признаје му се и бодује стручна спрема потребна за радно мјесто 
на које је распоређен. 
 
 
КОМИСИЈА 



5 
 

 
Члан 6. 

  
(1)Бодовање радника који су дјелимично или у потпуности изгубили 
норму/проценат радног времена врши Комисија за одређивање технолошког 
вишка (у даљем тексту: Комисија). 
  
(2) Комисија из става 1. овог члана састављена је од три члана, од којих 
Наставничко вијеће предлаже 2 члана, а репрезентативна синдикална 
организација Школе предлаже једног члана Комисије. 
 
(3) Рјешење о именовању предсједника и чланова Комисије доноси директор 
Школе. 
  
(4) Мандат Комисије траје двије године. 
 
(5) Радника или члана  уже породице радника који је члан Комисије из става 
1. овог члана, а који би након бодовања могао бити проглашен технолошким 
вишком, предлагач из става 2. овог члана ће замијенити другим чланом. 
 
(6) Комисија о свом раду води записник. 
 
 

Члан 7. 
 
(1)Директор Школе доноси одлуку о покретању поступка бодовањарадника и 
објављује је на Огласној табли Школе. 
(2)Одлука из става (1) овог члана садржи: 

- разлоге због којих је дошло до смањења потребних радника, 
- назив радног мјеста и имена радника који су запослени на тим радним  

мјестима, а који ће бити бодовани, 
- рок у којем су радници који ће бити бодовани дужни да доставе 

документацију на основу које ће се вршити бодовање и коме се 
документација доставља, 

- докумнетација коју су радници дужни доставити. 
 

(3) Комисија врши прикупљање документације за критеријуме који се бодују 
и у року од 15 дана објављује резултате бодовања на огласној табли Школе. 
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(4)Радник који сматра да није правилно бодован има право приговора 
Школском одбору у року од осам дана од дана објављивања резултата 
бодовања.            
 
(5) Школски одбор је обавезан да у року од седам дана размотри приговор 
радника и донесе коначну одлуку. 
 
 

Члан 8. 
 
(1)Радник за кога Комисијаутврди да има најмање бодова можебити: 

1) одређен за умањење норме/процента радног времена, 
2) упућен на актив директора ради допуне норме, 
3) проглашен технолошким вишком. 

 
(2)У случају да два или више радника при бодовању освоје истиброј бодова 
предност ће имати онај радник који је у претходној школској години 
дјелимично или у потпуности изгубио норму. 
 
(3)Уколико нико од радника не оствари предност у складу са претходним 
ставом, предност ће имати онај радник који је остварио већи број бодова по 
основу радног стажа у васпитно-образовној установи, односно који има дужи 
радни стаж у образовању. 
 
(4)Одлуку о проглашењу радника технолошким вишком доносидиректор 
Школе. 
 
          

Члан9. 
 
Раднику за чијим је радом престала потреба, престаје радни однос уз обавезу 
Школе, односно Министарства просвјете и културе РС да му исплати 
отпремнину у складу са Законом о раду и Колективним уговором за 
запослене у области образовања и културе Републике Српске. 
 
                                                 

Члан 10. 
  
На питања везана за права радника, која нису регулисана овим Правилником 
непосредно ће се примјењивати одговарајуће одредбе Закона о средњем 
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образовању и васпитању, Закона о раду, Општег колективног уговора и 
Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске. 
  
 

Члан 11. 
 
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку који важи 
за његово доношење. 
 
 

Члан 12. 
 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник 
опроглашењу технолошког вишка радника ЈУ Пољопривредне школе 
Бањалука, број:__________ од ______________године. 
 
 

Члан 13. 
  
Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања на огласној 
плочи Школе. 
 
 
   
 
Број:___________            Предсједник Школског одбора: 
 
Бања Лука, ______________ године                  ______________________________ 
                                                                      Дејан Травар, проф.  
 
 
  
Утврђује се да је овај Правилник објављен на огласној плочи Школе дана 
_________________године. 
 
 
Директор: 
Еди Ханеш, проф.           
 


