
Број: 02-020-165/22 

Братунац, 16.06.2022. год. 

 

 

З А П И С Н И К 
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ 

УЧЕНИЧКИХ ЛИТЕРАНИХ И ЛИКОВНИХ РАДОВА ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА 

СТРАДАЊА СРБА У СРЕДЊЕМ ПОДРИЊУ И БИРЧУ ТОКОМ ОДБРАМБЕНО-

ОТАБЏИНСКОГ РАТА 1992-1995. НА ТЕМУ „СТРАДАЊЕ СРБА У СРЕДЊЕМ ПОДРИЊУ И 

БИРЧУ“. 

 

 

 Састанак стручне  Комисије  за избор најбољих ученичких литерарних и ликовни радова 

по расписаном Јавном конкурсу бр. 02-020-165/22 одржан је у просторијама Филозофског 

факултета у Палама дана 16.06.2022. год. са почетком у 10 часова.  

 
 Састанку су присуствовали сви чланови Комисије, који су именовани Одлуком 

Предсједника Организационог одбора за обиљежавање 30 година од страдања Срба у Средњем 

Подрињу и Бирчу бр. 02-020-165/22 од 15.06.2022.год, у сљедећем саставу: 

 

1. проф. др Саша Кнежевић, предсједник 

2. проф. др Марко Попадић, члан, 

3. доц. др Александар Петровић, члан. 

 

Комисија је констатовала да је Јавни конкурс објављен је на интернет страници општине 

Братунац www.opstinabratunac.com/petrovdan дана 3. маја 2022. Осим тога, преко Министарства 

просвете и културе Републике Српске конкурс је прослијеђен електронском поштом свим 

основним и средњим школама Републике Српске. Јавни конкурс је био отворен до 1. јуна 2022. 

до када је био и крајњи рок за предају радова. 

 

У даљем току састанка Комисија је констатовала да су пријаве по основу објављеног 

Јавног конкурса примане  преко шалтер сале и исте су евидентиране од стране овлашеног 

службеника за пријем поднесака у интерну доставну књигу. Све пристигли радови на Јавни 

конкурс преузети су од овлаштеног службеника за пријем поште од стране доц. др Александра 

Петровића, члана комисије.  

Комисија је извршила увид у предате пријаве и утврдила да су  пријаве уредно запаковане 

те да нема оштећења на ковертама.   

У даљем току састанка Комисија је извршила отварање коверти - пријава на конкурс и 

констатовала да је на Јавни конкурс из категорије литерарних радова предато укупно 22 рада, 

док је на Јавни конкурс из категорије ликовних радова предато укупно 13 радова.  

 

Сви радови су узети у разматрање и вредновање.  

 

Након прегледа литерарних радова комисија констатује и рангира литерарне радове из категорије 

ученика 7. 8. и 9. разреда основне школе на сљедећи начин:  

1. шифра: чери 

2. шифра: школа 

3. шифра: мачка 

 

Након отварања коверти са назначеним шифрама комисија идентификује аутора:  

1. Филип Грујичић, ученика IX разреда, Прва основна школа, Сребреница, ментор Драгана 

Лазаревић,  

2. Анђела Неђић, ученица VII разреда, ОШ ”Вук Караџић”, Братунац, ментор Снежана 

Попић и  



3. Теодора Нешковић, ученица VII разреда, ОШ ”Вук Караџић”, Братунац, ментор Снежана 

Попић.  

 

Након прегледа литерарних радова комисија констатује и рангира литерарне радове из категорије 

ученика средњих школа на сљедећи начин:  

1. шифра: 273513 

2. шифра: ТЕРАЗИЈЕ 

3. шифра: 3267 

 

Након отварања коверти са назначеним шифрама комисија идентификује аутора: 

1. Анђела Јовановић, ученица II разреда Средњошколског центра Сребреница, ментор 

Душко Пејић,  

2. Мирко Остојић, ученик IV разреда Средњошколског центра у Братунцу, ментор Весна 

Јоличић и  

3. Катарина Давидовић, ученица Средњошколског центра у Братунцу, ментор Дана 

Бучалина. 

 

Након прегледа ликовних радова комисија констатује и рангира ликовне радове из категорије 

ученика 7. 8. и 9. разреда основне школе на сљедећи начин:  

1. шифра: кокошије пиле 

2. шифра: patka 

3. шифра: (нема назначену шифру) 

 

Након отварања коверти са назначеним шифрама комисија идентификује аутора: 

1. Уна Атељевић, ученица VII разреда, ОШ ”Вук Караџић”, Братунац, ментор: Филип 

Симић 

2. Лана Живановић, ученица VIII разреда, ОШ ”Вук Караџић”, Братунац, ментор: Филип 

Симић 

3. Теодора Вукојевић, ученица IX разреда, ОШ ”Петар Кочић”, Приједор, ментор: Маја 

Јовић Црнчевић 

 

Након прегледа ликовних радова комисија констатује да су пристигла само 2 ликовна рада из 

категорије ученика средњих школа, те их рангира на сљедећи начин:  

1. шифра: 271313А 

2. шифра: (нема назначену шифру) 

 

Након отварања коверти са назначеним шифрама комисија идентификује аутора: 

1. Анђела Јовановић, ученица II разреда Средњошколског центра Сребреница, нема 

наведеног ментора, 

2. Марија Спајић, ученица I разреда Средњошколског центра у Братунцу, ментор Савка 

Петровић 

 

Сходно претходном комисија предлаже да Координационом одбору и његовом предсједнику да 

донесе одлуку којом се награђују аутори и њихови ментори по утврђеном редослиједу, а у 

складу са одредбама Јавног конкурса. 

 

 

Комисија је завришла са радом у 15:00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

 

1. предсједник ________________________ 

 

 

2. члан                         ________________________ 

 

 

3. члан                         ________________________ 

 

 

        
 


