ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Бања Лука, 06. октобар 2020. године

На основу члана 119а. став 11. 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“, број 115/18),
министар просвјете и културе, 06. октобар 2020. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак за додјељивање Светосавске награде
наставницима у средњим школама у Републици Српској (у даљем тексту: Република).
Члан 2.
(1) За изузетне резултате у области образовања и васпитања ученика и допринос
квалитетнијем образовању и васпитању у Републици, наставници могу бити награђени
Светосавском наградом, у складу са Законом о средњем образовању и васпитању (у
даљем тексту: Закон) и овим правилником.
(2) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар) додјељује
Светосавску награду, која се састоји од Светосавске повеље и новчане награде.
(3) Светосавска награда из става 2. овог члана додјељује се сваке године, на
свечаности која се одржава на Дан Светог Саве, 27. јануара, за претходну школску
годину.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, додјела Светосавске награде се може
организовати и други дан, о чему одлучује министар.
Члан 3.
(1) Кандидате за додјелу Светосавске награде, испред школе, могу предлагати:
1) директор школе,
2) наставничко вијеће и
3) стручни активи.
(2) Кандидати за додјелу Светосавске награде су сви наставници који раде на
подручју Републике, а који испуњавају услове и критеријуме прописане Законом.
(3) Светосавска награда додјељује се једном наставнику из опште или
умјетничке школе и једном наставнику из стручне и техничке школе у оквиру једног
Актива директора.
(4) Предлагачи из става 1. овог члана могу предлагати само по једног
наставника из опште или умјетничке школе и једног наставника из стручне и техничке
школе.
(5) Кандидати који су у једној години предложени за додјелу Светосавске
награде, а нису је добили, могу бити поново предложени.
Члан 4.
(1) Избор кандидата за додјелу Светосавске награде врши се путем јавног
позива који расписује Министарство.

(2) Јавни позив се објављује у децембру текуће године и отворен је за
достављање пријава кандидата најмање 15 дана од дана објављивања.
(3) Јавни позив се објављује у дневним новинама које се издају на територији
Републике и на интернет страници Министарства.
(4) Јавни позив из става 1. овог члана садржи сљедеће податке:
1) услове које кандидат треба да испуњава и критеријуме за бодовање
приликом утврђивања листе кандидата,
2) податке о начину и адреси на коју се пријаве достављају, са назнаком
„Пријава за додјелу Светосавске награде“,
3) дан и мјесто гдје ће бити додијељена Светосавска награда.
Члан 5.
(1) Уз пријаву на јавни позив која се доставља на обрасцу који се налази у
Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио, доставља се:
1) приједлог са образложењем, у штампаној форми (до двије стране),
2) биографија кандидата,
3) документација којом се доказује да кандидат испуњава услове и критеријуме
за додјелу Светосавске награде.
(2) Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Члан 6.
(1) Министар именује Комисију за додјелу Светосавске награде (у даљем
тексту: Комисија).
(2) Комисију из става 1. овог члана чини пет чланова, од којих су три члана
представници Министарства и два члана представници Републичког педагошког
завода.
(3) Административно-техничке послове за Комисију обавља Министарство.
(4) Административно-технички послови из става 3. овог члана подразумијевају:
1) запримање и прегледање достављене документације и вођење евиденције о
поднесеним пријавама,
2) утврђивање испуњености услова и критеријума,
3) вођење записника о раду Комисије.
Члан 7.
(1) Услови које кандидат обавезно испуњава приликом пријављивања на јавни
позив за додјелу Светосавске награде, у складу са Законом су:
1) да је у радном односу у школи у години у којој се додјељује награда,
2) да има најмање 15 година радног стажа на мјесту наставника.
(2) Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за додјелу
Светосавске награде, у складу са Законом су:
1) освојено прво мјесто на такмичењима ученика у претходној школској години,
које je припремао тај наставник, односно за школско такмичење додјељује се један бод,
за општинско такмичење два бода, за републичко такмичење три бода и виши ниво
такмичења четири бода;

2) иновативност и креативност у раду наставника бодује се једним бодом,
примјена разноврсних и савремених иновативних метода и технологија у васпитнообразовном раду бодује се једним бодом и
3) допринос наставника унапређивању квалитета рада установе у настави бодује
се једним бодом и ваннаставним активностима бодују се једним бодом.
(3) Документација којом се доказује испуњеност критеријума из става 2. овог
члана треба да се односи на школску годину за коју се додјељује Светосавска награда.
Члан 8.
(1) Оцјењивање поднесених пријава Комисија врши системом бодовања који се
уноси у табелу за оцјењивање, која је садржана у Прилогу 2. овог правилника, који
чини његов саставни дио.
(2) Комисија оцјењује пријаве кандидата у складу са критеријумима из члана 7.
став 2. овог правилника.
Члан 9.
(1) У року од осам дана од дана закључења јавног позива Комисија треба да
сачини и предложи министру ранг-листу кандидата који испуњавају услове и
критеријуме за додјелу Светосавске награде.
(2) Ранг-листу из става 1. овог члана и приједлог кандидата за додјелу
Светосавске награде Комисија доставља министру.
(3) На основу приједлога из става 2. овог члана министар додјељује Светосавску
награду, односно повељу и новчану награду.
(4) Имена добитника Светосавске награде објављују се на интернет страници
Министарства.
Члан 10.
(1) Новчана награда из члана 9. став 3. овог правилника додјељује се у висини
просјечне мјесечне плате након опорезивања исплаћене наставнику у Републици, у
претходном мјесецу прије додјељивања награде.
(2) Садржај и изглед повеље из члана 9. став 3. овог правилника налази се у
Прилогу 3. овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број: 07. 051/020-3006/20
Датум: 06. октобар 2020. године

МИНИСТАР
Наталија Тривић, мр

ПРИЛОГ 1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЈЕЛУ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Предлагач:
Име и презиме наставника:

Прилози:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Датум: ______________________

__________________________
Потпис предлагача

ПРИЛОГ 2.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
ТАБЕЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ КАНДИДАТА
ЗА ДОДЈЕЛУ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ
Редни
број

Име и презиме кандидата

Први
критеријум

Други
критеријум

Трећи
критеријум

Укупан
број
бодова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Датум: ______________________

Потпис комисије
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
________________________________

ПРИЛОГ 3.

Садржај и изглед повеље

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
додјељује

СВЕТОСАВСКУ ПОВЕЉУ

____________________________________________________________
За изузетне резултате и залагање у раду у области образовања и
васпитања ученика и допринос квалитетнијем образовању и
васпитању у Републици Српској
у школској ______________ години

Бања Лука
_________ године

Министар
______________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ СВЕТОСАВСКЕ
НАГРАДЕ
I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 119а. став 11.
Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 41/18, 35/20 и 92/20) којим је прописано да министар доноси Правилник о поступку
за додјељивање Светосавске награде и у члану 76. став 2. Закона о републичкој управи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/18) којим је прописано да министар
представља министарство, доноси прописе из члана 63. став 1. Закона и рјешења у
управним и појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у
министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства.
II УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

III РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Ступањем на снагу измјена и допуна Закона о средњем образовању и васпитању
који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, у броју 92/20, створен је
законски основ за доношење Правилника о поступку за додјељивање Светосавске
награде. Наиме, чланом 17. измјена и допуна овог закона а којим је у Закону додат
члан 119a. у ставу 11. прописано је да министар доноси Правилник о поступку за
додјељивање Светосавске награде те се из тог разлога приступило изради овог
правилника.
IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Чланом 1. овог правилника дефинише се поступак за додјељивање Светосавске
награде.
Чланом 2. дефинише се ко може бити награђен Светосавском наградом, шта
чини Светосавску награду и врши прецизирање да се додјела Светосавске награде
врши на свечаности која се одржава 27. јануара или други дан.
Чланом 3. дефинише се ко има право предлагања кандидата за додјелу
Светосавске награде.
Чланом 4. дефинише се да се избор кандидата за додјелу Светосавске награде
врши путем јавног позива који расписује Министарство просвјете и културе и
прецизира шта садржи јавни позив, да се јавни позив објављује у дневним новинама и
на интернет страници Министарства, као и до када остаје отворен јавни позив, као и
шта јавни позив треба да садржи.
Чланом 5. дефинише се шта се од документације доставља уз пријаву на јавни
позив.
Чланом 6. дефинише се да министар просвјете и културе именује Комисију за
додјелу Светосавску награде, да се комисија састоји од пет чланова од којих су три

члана Комисије из Министарства и два члана из Републичког педагошког завода, те да
административно-техничке послове за Комисију обавља Министарство.
Чланом 7. дефинише се да су услови које кандидат обавезно испуњава
приликом пријављивања на јавни позив за додјелу Светосавске награде и критеријуми
за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за додјелу Светосавске награде
утврђени Законом, те да сва документа и докази који се предају морају бити искључиво
у вези са школском годином за коју се додјељује Светосавска награда.
Чланом 8. дефинише се да оцјену поднесених захтјева Комисија врши системом
бодовања који се уноси у табелу за оцјењивање, а која је дата у Прилогу број 2. овог
правилника и чини његов саставни дио.
Чланом 9. дефинише се да комисија за избор кандидата у року од осам дана од
закључења јавног позива сачињава и предлаже министру ранг листу кандидата који
испуњавају услове и критеријуме за додјелу Светосавске награде, да министар на
приједлог Комисије добитницима Светосавске награде додјељује повељу и новчану
награду, те да се списак добитника објављује на интернет страници Министарства.
Члан 10. дефинише да се новчана награда додјељује у висини просјечне
мјесечне плате након опорезивања исплаћене наставнику у Републици, у претходном
мјесецу прије додјељивања награде. Такође прописује се да је садржај и изглед повеље
налази у Прилогу број 3. овог правилника и чини његов саставни дио.
Чланом 11. прописује се ступање на снагу овог правилника и начин
објављивања правилника.
V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА
VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ
ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА
За спровођење овог правилника биће потребно обезбиједити додатна
финансијска средства у износу од 30.000,00 КМ.

