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ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА У ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКОГ ОБРАЗОВАЊА 
У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Министарство просвјете и културе Републике Српске

Републички педагошки завод

Образовни центар за демократију и људска права БиХ

Годишња конференција

Мр Милица Тителски, инспектор-просвјетни савјетник



Наставни предмет “Демократија и људска права” 

у школској 2018/19. години

У ОСНОВНИМ  ШКОЛАМА:

9 558 ученика 6. разреда

У СРЕДЊИМ  ШКОЛАМА:

10 310 ученика 3. и 4. разреда

Календаром такмичења за шк. 2018/19. годину била су предвиђена  школска,  

регионална такмичења и финална смотра.



“ПРОЈЕКТ ГРАЂАНИН”

Пријем резултата са школских такмичења

од 18. јануара – 24. фебруара 2019. године.

Проблем из јавног живота у складу са васпитним и

образовним могућностима узраста:

- назив школе, мјесто, разред, одјељење, наставник

- назив теме/проблема јавне политике

- мјере јавне политике

- приједлог мјера јавне политике

- сажетак акционог плана

- број одјељења на школском такмичењу

- податке о судијском тиму

- податке за побједничку екипу и фотографије

портфолија
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СТРУЧНИ ТИМОВИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ И ГРАЂАНСКОГ 

ОБРАЗОВАЊА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ПОДРУЧЈУ РЕГИЈЕ: 

Семберија

Дуња Лазић

Сњежана 
Јосиповић

Маринко Савић

Херцеговинa

Предраг 
Стевовић

Неда Ћорић

Александра 
Дармановић

Бранислав 
Јокановић

Васиљко 
Шкриван

Сарајевско -
романијска

Десанка
Сладоје

Биљана
Наранчић

Александра
Станковић

Приједор

Александра Зец

Јелена Топић

Рада Маричић

Милана Тодић

Бања Лука

Тања Томић

Љубиша Рокић

Игор
Дамјановић

Татјана
Богдановић

Кристина
Матаруга

Добој

Бојана Недић

Снежана
Аврамовић-
Кременовић

Драгана
Чечавац
Ковачевић

Гордана
Попадић

Зворник

Станислав 
Томић

Будимирка 
Старчевић

Владимир 
Вуковић

Јелица 
Живановић

Горан 
Јанковић

Координатор за Републику Српску, Милица Тителски
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екологијa, 

претешке ђачке торбе, 

загађивање пластичним 

отпадом, 

пси луталице, 

недостатак наставних 

учила у подручним 

школама, 

недостатак обиљежја 

школе, 

непостојање школске 

кантине,

недостатак школских 

ормарића, 

опремање кабинета 

хемије, 

екскурзије, 

нездраву исхрану, 

реновирање 

фискултурне сале, 

неуређене школске 

тоалете, 

непливаче у основној 

школи, 

дотрајао школски 

намјештај, 

превоз ученика, 

увођење школских 

униформи, 

увођење електронских 

учионица, 

рециклажу, 

угроженост дјеце 

царинским терминалом, 

алкохолизам, 

санитарне чворове у 

школи, 

школски превоз, 

недостатак лектире у 

школској библиотеци, 

вршњачког насиља, 

наркоманије, 

недостатак спортских 

секција у школи, 

непримјерено облачење, 

злоупотреба мобилних 

телефона, 

недостатак школског 

лифта, 

неопремљеност 

фискултурне сале,  

небезбједност дјеце у 

саобраћају 

и многе друге.

Теме/проблеми јавне политике којима су се бавили ученици основних школа
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насиље у породици, 

мигранти у БиХ, 

педофилија, 

знање је моћ, 

спортом против 

друштвених мрежа, 

професионална 

оријентација и 

презентација школе, 

скупи лијекови, 

соба за одмор, 

мултимедијална учионица, 

осавремењавање 

практичне наставе, 

школски ормарићи, 

загађеност животне 

средине, 

културни препород наше 

општине, 

немогућност запослења 

младих, 

стрес међу младима, 

проблем извођења 

практичне наставе, 

склапање малољетничких 

бракова, 

здравствено образовање у 

оквиру физичког 

васпитања, 

подизање свијести о 

здрављу младих, 

бесплатни уџбеници за 

социјално угрожене 

средњошколце, 

тероризам, 

наркоманија, 

проблеми младих  у 

држави, 

насиље (у школи, у 

породици, вршњачко), 

опасности друштвених 

мрежа, 

школски ормарићи, 

неинформисаност младих 

о потреби систематских 

прегледа, 

превенција трудноће и 

полно преносивих болести 

код малољетних лица,

СТОП одлагању нуклеарног 

отпада…

Теме/проблеми јавне политике којима су се бавили ученици средњих школа
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Стручни тимови – су након детаљне анализе свих приспјелих извјештаја са

школских такмичења/смотри, извршили избор најуспјешнијих екипа ученика

основних и средњих школа.

 Добоју, 

 Зворнику, 

 Бањој Луци, 

 Бијељини,

 Приједору,

 Источном Новом Сарајеву 

 Требињу.

Регионалне презентације/такмичења „Пројект грађанин 2019“ одржане су у:



Седам најуспјешних екипа основних школа и седам

најуспјешнијих екипа средњих школа су на Финалној

смотри “Пројект – Ја грађанин 2019”, у Сарајеву 4. и 5. мајa

2019. године презентовањем својих пројеката представили

практичну примјену усвојених знања из предмета

Демократија и људска права у Републици Српској за

школску 2018/19. годину.

Након успјешно реализованих регионалних

такмичења, судијски тимови су, у складу са

пропозицијама такмичења, прогласили

најуспјешније екипе основних и средњих

школа.



СЕМБЕРИЈА
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ЈУ ОШ „Стеван Немања“ Драгаљевац

Недостатак

географских карата

у настави

географије

Проблем/тема: Наставница:

Јадранка Коштић



СЕМБЕРИЈА
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ЈУ Пољопривредна и медицинска школа 

,,Желим пса, али не 

и обавезу“

Проблем/тема: Наставница:

Дуња Лазић



БИРАЧ
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ЈУ ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача (Зворник)

„Кладионица у 

близини школе“

Проблем/тема: Наставник:

Владимир Вуковић



БИРАЧ
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СШЦ „Петар Кочић“ Зворник

„Професионална 

оријентација младих“

Проблем/тема: Наставник:

Станислав Томић



БАЊА ЛУКА
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ЈУ ОШ „Јован Дучић“ Залужани

„Недостатак тротоара 

у МЗ Куљани“

Проблем/тема: Наставница:

Тања Томић



БАЊА ЛУКА
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Пољопривредна школа Бањалука

„Ограничење употребе

пиротехничких

средстава“

Проблем/тема: Наставник:

Љубиша Рокић



ХЕРЦЕГОВИНА
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ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Требиње

„Неко те вреба са веба“

Проблем/тема: Наставник:

Бранислав Јокановић



ХЕРЦЕГОВИНА
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ЈУ СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко

„Феномен

полуписмености“

Проблем/тема: Наставница:

Јована Петковић



ПРИЈЕДОР
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ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Прњавор

„Непливачи у основној

школи“

Проблем/тема: Наставница:

Биљана Тишма



ПРИЈЕДОР
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СШЦ „Ђуро Радмановић“ Нови Град

„Рецимо СТОП 

одлагању нуклеарног 

отпада“

Проблем/тема: Наставница:

Зорица Умићевић



ДОБОЈ
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ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод

„Недостатак

кабинетске наставе“

Проблем/тема: Наставница:

Дејана Николић



ДОБОЈ
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Стручна и техничка школа Дервента

„Проблем извођења

практичне наставе“

Проблем/тема: Наставница:

Мирела Видић



САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКА
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ЈУ ОШ „Јован Дучић“ Касиндо

„Клептоманија“

Проблем/тема: Наставник:

Младен Милинковић



САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКА
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СШЦ „Петар П. Његош“ Чајниче

„Неинформисање

младих о полно

преносивим

болестима“

Проблем/тема: Наставница:

Слађана Николић



THANK YOU
FLORA@CONTOSO.COM

HTTP://WWW.CONTOSO.COM/

Закључци и препоруке

И поред појединачних изузетно добрих резултата,

из различитих разлога, квалитет реализације овог

дијела наставног плана и програма предмета

Демократија и људска права, углавном стагнира. С

обзиром на специфичне карактеристике овог

такмичења, а нарочито велики број нових

наставника који нису припремљени за

задовољавање захтјева ове наставне области,

свакако би требало озбиљно размотрити потребу за

припремом и реализацијом одговарајућег програма

едукације и подизања ужестручних компетенција

свих наставника који до сада нису имали прилику

да буду укључени у одговарајуће обуке. У том

смислу потребно је обезбиједити ангажовање

цертификованих наставника и размотрити

могућности оснивања стручних актива на

општинским или регионалним нивоима.

http://www.contoso.com/


THANK YOU

Закључци и препоруке

На основу извјештаја које су доставиле школе,

могуће је формулисати мјере које треба да послуже

као основа за израду плана активности којим би се

унаприједила организација такмичења у чему треба

да значајније учествују менаџменти школа, односно

активи директора. То свакако подразумијева, како

учешће у организацији, тако и правовремену

доставу података и извјештаја.



THANK YOU

Закључци и препоруке

Судијски тимови оцјењују рад и допринос

ученика и од њихове ангажованости добрим

дијелом зависи општи амбијент и радна

атмосфера током, али и послије такмичења. У

наредном периоду ангажованост стручних

тимова биће усмјерена на стручну обуку

наставника и формирање већег броја

компетентних судијских тимова.



THANK YOU

Закључци и препоруке

Посебно треба нагласити чињеницу да је Пројекат

„Ја, грађанин“ само дио Наставног плана и програма

предмета Демократија и људска права који треба да

омогући примјену знања и вјештина које ученици

стичу у току наставног процеса. Зато се отвара

питање непосредног увида у наставни рад у овој

области што се не проводи јер у Заводу не постоји

стручни савјетник за ту област.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

milica.titelski@rpz-rs.org

Бањалука, 5. октобар 2019. године

http://rpz-rs.org


