
                 ЈУ СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко 

                                                            Ул. Солунских добровољаца бр. 24  

                                                            Тел. 059/464-932, 464-933, 463-412;  

                                                            Факс: 059/464-932, e-mail: gimgacko@yahoo.com 

                                                            Mатични број: 1095188; JИБ: 4401385520009 
                                                             

 

Broj: 347/2016. 
Datum: 04.06.2016. 
 

 Na osnovu ~lana 43. Zakona o sredwем образовању и васпитању (Sl. glasnik 

Rепублике Српске бр: 74/08, 106/09. и 104/11. и 33/14.), a u skladu sa odredbama 

Pravilnika o upisu u~enika u prvi razred sredwih {kola (Sl. glasnik Rепублике 

Српске бр: 37/09, 37/10) и Правилника о плану уписа ученика у први разред средње 

школе (Sl. glasnik Rепублике Српске бр: 38/16.),  ЈУ Sredwo{kolski centar "Pero 

Slijep~evi}" Gacko,  r a s p i s u j e 
 

K  O  N  K  U  R  S 

Za upis u~enika u prvi razred sredwe {kole 

za {kolsku 2016/17. godinu (juнski upisni rok) 

 
 
I GIMNAZIJA (op{ti smjer)  
 

             - два одјељења................................................................................................48  ученика 

 
II  STRU^NE [KOLE 
 

 Struka: Ma{instvo i obrada metala 
 
 Zanimawe:  

Ma{inski tehni~ar за компјутерско конструисање  IV степен 

- jedno odjeqewe ..........................................................................................24  ученика  

 

Бравар III степен 

- једно одјељење ...........................................................................................   24  ученика 

 

Struka: Ekonomija, pravo i trgovina 
 
 Zanimawe:  

Ekonomski tehni~ar  IV степен 

 -  jedno odjeqewe .........................................................................................24  ученика  
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OP[TI USLOVI ZA UPIS 

 
1. Pravo upisa u prvi razred sredwih {kola imaju u~enici za zavr{enom 

osnovnom {kolom koji nisu stariji od 17 godina na dan  upisa.  

2. U~enici са територије Републике Српске и Federacije BiH конкуришу pod 

istim uslovima без обзира гдје су завршили основну школу.              

3. У~enici из drugih dr`ava могу да конкуришу и уписују се под истим 

условима као и ученици из Републике Српске и Федерације БиХ уз доказ да су 

извршили nostrifikacijу svjedo~anstava или уз доказ да су поднијели 

захтјев за нострификацију свједочанства Министарству просвјете и 

културе  Републике Српске. 

4. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанством о 

завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених.  

DOKUMENTI ZA UPIS 

 

 U~esnici konkursa podnose школи sqede}e dokumente: 

 

1. Prijava za upis (popuwava se prilikom prijavqivawa у школи); 

2. Original svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, odnosno 

nostrifikovano svjedo~anstvo или потврду о поднесеном захтјеву  

за нострификацију Mинистарству просвјете и културе  Републике Српске ; 

3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 

4. Diplomu "Vuk Стефановић Karaxi}" ; 

5. Diploma za izuzetan uspjeh iz predmeta zna~ajnих за занимање у 

средњој стручној школи, odnosno smjeru gimnazije; 

6. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или 

вишем нивоу такмичења; 

7. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се 

пријављује на конкурс. 
 

MJERILA  I  NA^IN  IZBORA  KANDIDATA 
 

 Redoslijed kandidata uvr|uje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na 
osnovu: 

a) op{teg uspjeha u osnovnoj {koli  

b) посебног успјеха у основној школи  iz pet predmeta zna~ajnih za  

zanimawe у одређеној струци, odnosno smjerу gimnazije za koji kandidati 

konkuri{u. 

Кандидат са посебним потребама (утврђеним рјешењем надлежне установе) не 

подлијеже критеријумима бодовања за упис. 
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VREDNOVAWE   OP[TEG   USPJEHA 

 
 Vrednovawe op{teg uspjeha u osnovnoj {koli iskazuje se sredwom 
prosje~nom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomno`en sa brojem bodova na sqede}i 
na~in: 

- u VI razredu prosje~na (sredwa) ocjena op{teg uspjeha pomno`i se sa dva  
- u VII razredu prosje~na (sredwa) ocjena op{teg uspjeha pomno`i se sa dva 
- u VIII razredu prosje~na (sredwa) ocjena op{teg uspjeha pomno`i se sa tri 
- u IX razredu prosje~na (sredwa) ocjena op{teg uspjeha pomno`i se sa tri 

 
 Na osnovu op{teg uspjeha kandidat mo`e da ostvari najvi{e 50 bodova.  

 
 

VREDNOVAWE POSEBNOG USPJEHA U OSNOVNOJ  [KOLI  
IZ  PET PREDMETA OD  ZNA^AJA ZA ZANIMAWE 

U STRU^NIM   [KOLAMA ODNOSNO  SMJERУ GIMNAZIJE 
 

 
Za svako zanimawe u stru~nim {kolama i smjeru gimnazije vrednuje se uspjeh 

iz pet predmeta u OSMOM i DEVETOM razredu osnovne {kole na sqede}i na~in:  
 

- u OSMOM  razredu просјечна (средња) ocjena iz pet predmeta pomno`i se sa dva.  

- u DEVETOM  razredu просјечна (средња) ocjena iz pet predmeta pomno`i se sa 

dva. 
 

 Po ovom osnovu kandidat mo`e da ostvari najvi{e 20 bodova. 
 

Po osnovu oba kriterijuma u~enik mo`e da osvoji maksimalno 70 
bodova.  
 

 Predmeti из осмог и деветог разреда  koji se посебно boduju za upis u 

gimnaziju - op{ti smjer su:  srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika i 
hemija. 
 

 Predmeti из осмог и деветог разреда koji se посебно boduju za струку  

ma{instvo i obrada metala su: srpski jezik, strani jezik, matematika, 

fizika i информатика. 

 

Predmeti из осмог и деветог разреда koji se посебно boduju za струку 

економија, право и трговина  su: srpski jezik, strani jezik, matematika, 

историја i географија. 
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REDOSLIJED  KANDIDATA 
 

 Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti за гимназију или u najvi{e dva 

zanimawa стручних школа. Кандидатима се бодују резултати у успјеху за гимназију или за 

оба занимања у стручним школама. Рангирање се врши према успјеху за гимназију или за 

оба занимања у стручним школама. Редослијед кандидата утврђује се према укупном 

броју бодова добијених на основу:  

   а) општег успјеха у основној школи 

б) успјеха из пет предмета значајних за смјер гимназије или за            

занимања у стручним школама за које кандидат конкурише. 

 Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити 

редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа предност имају следећи 

кандидати (по редослиједу вриједности): 

а) кандидати са већом просјечном оцјеном из пет (5) предмета који 

се бодују за  упис у гимназију, односно одређено занимање у 
стручним школама. 

б) кандидати који имају већу просјечну оцјену општег успјеха у 

шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе, 

в) кандидати који су у осмом и деветом разреду основне школе 

освојили прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из 
предмета који се бодују за упис,  
г) носиоци посебне дипломе из предмета од значаја за гимназију, 

односно за  занимање у стручним школама, 

   д) носиоци дипломе „Вук Стефановић Караџић“  

 
 

УПИСНИ РОКОВИ: 

 
                               Упис ученика обавља се у два уписна рока: 

 

1. У јунском року од 13.06. до  24.06.2016. године и 

2. У јулском року од  04.07. до 15.07.2016. године. 

 
JUNSKI  UPISNI  ROK 

 

 Prijem dokumената za upis u~enika u sredwe ~etvorogodi{we {kole почиње 

у понедјељак  13.06.2016. године а завршава се у уторак 14.06.2016. године за 

ученике који имају 60 и више бодова. 

  Резултати уписа објављују се у четвртак 16.06.2016. године до 10 часова на 

огласној табли школе .  

 Prijem dokumenata za upis u~enika u sredwe четворогодишње и 

трогодишње {kole почиње у понедјељак 20.06.2016. године а завршава се у у 

сриједу 22.06.2016. године за ученике који имају мање од 60 бодова. 
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 Rezultati  upisa биће објављени у петак  24.06.2016. godine до 10 часова  

na  oglasnoj tabli {kole. 

Ученици који су упућени да понављају први разред средње школе уписују 

се у исту струку и занимање, односно гимназију у коју су били уписани 

претходне школске године. Ако школа не уписује исту струку, занимање односно 

гимназију коју је ученик претходне школске године похађао, а који је упућен да 

понавља разред може да се упише и у другу струку, односно занимање које 

одреди комисија за упис.  
 
 U~enik koji smatra da postoje gre{ke u bodovawu op{teg uspjeha iz osnovne 
{kole ili predmeta zna~ajnih za upis mo`e istog dana po objavqivawu rezultata o 

upisu ulo`iti prigovor школској комисији за упис.  

Школска комисија за упис ће разматрати приговор, а директор школе ће донијети 

одлуку о његовој оправданости у року од 24 часа. У случају да је приговор 

оправдан директор ће захтијевати поновно бодовање кандидата од школске 

комисије за упис. Ako u~enik nije zadovoqan odlukom direktora, mo`e 

podnijeti prigovor [kolskom odboru u roku od tri dana od dana prijema odluke. 
Odluka [kolskog odbora je kona~na. 
 
 
 
 
 
 
            D i r e k t o r    
  
             _________________________ 

Александар-Саша Пуровић, prof. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         


