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Бања Лука, март 2022. године 

 

 



На основу члана 63. став 8. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 76. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), 

министар просвјете и културе,    марта 2022. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 О ПЛАНУ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА  
 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописује се План уписа ученика у прве разреде у јавним 

средњим школама у школској 2022/2023. години (у даљем тексту: План уписа). 

 

Члан 2. 

 

Планом уписа утврђује се број: 

1) ученика, 

2) одјељења, 

3) смјерова у гимназијама, 

4) струка и занимања у стручним техничким школама, 

5) струка и занимања у стручним школама, 

6) струка и занимања у школама за ученике са посебним образовним потребама, 

7) одсјека у умјетничким школама, 

8) занимања у вјерској школи. 

 

Члан 3. 

 

План уписа у гимназијама садржи: 

1) број одјељења по смјеровима, 

2) број ученика по одјељењима планиран за упис у јединици локалне самоуправе. 

 

Члан 4. 

 

План уписа у стручним техничким школама и стручним школама садржи: 

1) број струка, 

2) број занимања, 

3) број одјељења по струкама,  

4) број одјељења по занимањима, 

5) број ученика по одјељењима планиран за упис у јединици локалне самоуправе. 

 

Члан 5. 

 

План уписа у умјетничким школама садржи:  

1) број одсјека, 

2) број одјељења по одсјецима,  

3) број ученика по одјељењима планиран за упис у јединици локалне самоуправе. 

 

 



Члан 6. 

 

План уписа у школама за ученике са посебним образовним потребама садржи:  

1) број струка, 

2) број занимања,  

3) број одјељења по струкама, 

4) број одјељења по занимањима,  

5) број ученика по одјељењима планиран за упис у јединици локалне самоуправе. 

 

Члан 7. 

 

План уписа у вјерској школи садржи:  

1) број одјељења, 

2) број ученика планиран за упис. 

 

Члан 8. 

 

У изузетним случајевима, уколико се приликом пријављивања кандидата за упис у 

први разред средњих школа пријави већи број заинтересованих од броја који је предвиђен 

Планом уписа, школа може, уз сагласност министра просвјете и културе, повећати број 

ученика у одјељењу или број одјељења, у складу са Законом о средњем образовању и 

васпитању. 

 

Члан 9. 

 

План уписа приказан је у табелама које се налазе у Прилогу 1. овог правилника, 

који чини његов саставни дио. 

 

Члан 10. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

 

Број: 07.05/020-936/22  МИНИСТАР 

Датум: 30. 3. 2022. године  

 Др Наталија Тривић 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД  

СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 63. став 8. Закона о 

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

35/20 и 92/20) и члану 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“, 115/18 и 111/21). 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  

 

У складу са чланом 63. став 8. Закона о средњем образовању и васпитању 

прописано је да министар, у име оснивача, за јавне школе најкасније до 31. марта доноси 

план уписа за наредну школску годину који садржи: 

 у гимназијама број одјељења и ученика по смјеровима који се планира за упис у 

наредној школској години, 

 у стручним техничким школама и стручним школама број струка и занимања, број 

одјељења и ученика који се планира за упис у наредној школској години, 

 у умјетничким школама број одјељења и ученика по одсјецима који се планира за 

упис у наредној школској години, 

 у вјерским школама број одјељења и ученика по смјеровима који се планира за 

упис у наредној школској години, 

 у школама за ученике са посебним образовним потребама број струка и занимања, 

број одјељења и ученика који се планира за упис у наредној школској години. 

Министарство просвјете и културе, на приједлог јавних школа, а у сарадњи са Комисијом 

за уписну политику, сачинило је предложени Правилник о плану уписа у први разред 

средњих школа. 

Након што предложени план буде објављен и ступи на снагу, Министарство просвјете и 

културе  објављује конкурс за упис редовних ученика у први разред најкасније до 31. маја 

у средствима јавног информисања. 

 

 

III  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу број: 

17.03-020-972/22 од 24. марта 2022. године констатовано је да, након увида у прописе 

Европске уније и анализе одредаба Правилника о плану уписа ученика у први разред  

средњих школа, није установљено да ЕU acquis садржи обавезујуће изворе који су 

релевантни за предмет уређивања достављеног Правилника, због чега у Изјави о 

усклађености стоји оцјена „непримјењиво”.     

 

IV   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

  

Чланом 1. наведеног правилника прописује се план уписа ученика у прве разреде у 

јавне средње школе у школској 2022/2023. години. 



 Чланом 2. утврђује се број ученика и одјељења, смјерова у гимназији, струка и 

занимања у средњим стручним и техничким школама и у школама за ученике са 

посебним образовним потребама, одсјека у умјетничким школама и занимања у вјерској 

школи.  

 Чланом 3. наведеног правилника прописно је да План уписа садржи, број одјељења 

по смјеровима и број ученика по одјељењима планиран за упис у јединици локалне 

самоуправе. 

 Чланом 4. прописно је шта садржи План уписа ученика у средњим стручним и 

техничким школама. 

 Чланом 5. прописно је шта садржи План уписа ученика у умјетничким школама. 

 Чланом 6. прописно је шта садржи План уписа за ученике са посебним образовним 

потребама. 

 Чланом 7. прописано је шта садржи План уписа ученика у вјерске школе. 

 Чланом 8. Правилника прописан је начин давања сагласности у случају пријављивања 

већег броја кандидата од број предвиђеног Планом уписа за упис у први разред средњих 

школа. 

 У  члану  9.  садржан је Прилог 1, који је саставни дио овог правилника. 

 Чланом 10. прописано је ступање на снагу наведеног правилника.   

  

V  УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ  

 

У складу са тачком 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), наведени правилник објављен је на интернет страници 

Министарства просвјете и културе Републике Српске, те тиме доступан свим 

заинтересованим органима и појединцима. На поменути Правилник није било примједби. 

 

VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За спровођење Плана уписа нису потребна додатна средства. 

 

 

 


