ЗАКПН
П СРЕДОЕМ ПБРАЗПВАОУ И ВАСПИТАОУ
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
(1)
Пвим закпнпм уређује се дјелатнпст средоег пбразпваоа и васпитаоа (у даљем тексту:
средое пбразпваое) кап дип јединственпг система
пбразпваоа, псниваое и престанак рада средое щкпле (у даљем тексту: щкпла), статус ушеника,
наставника, струшних сарадника и псталих радника, рукпвпђеое и управљаое щкплпм,
финансираое и надзпр над радпм щкпла и друга питаоа у вези са средоим пбразпваоем.
(2) Средое пбразпваое дјелатнпст је пд ппщтег друщтвенпг интереса.
(3) Дјелатнпст средоег пбразпваоа пбухвата разлишите врсте и пблике пбразпваоа кпјим се накпн
заврщене пснпвне щкпле стишу знаоа и сппспбнпсти пптребна за рад у струци и за даље
пбразпваое ппјединца.
(4) Дјелатнпст средоег пбразпваоа пбављају щкпле кап јавне и приватне устанпве.
Члан 2.
(1)
Средое пбразпваое дпступнп је свима ппд једнаким услпвима, у складу са пвим закпнпм
и сппспбнпстима ппјединца.
(2) Средое пбразпваое није пбавезнп.
Члан 3.
Страни држављани и лица без држављанства имају правп на стицаое пбразпваоа у складу са
пвим закпнпм и важећим прпписима кап и кпнвенцијама и сппразумима кпје је Бпсна и
Херцегпвина закљушила са другим земљама или међунарпдним прганизацијама.
Члан 4.
Циљеви средоег пбразпваоа су:
а)стицаое средоег пбразпваоа у складу са интересима и пптребама ушеника,
б)развијаое свијести п пптреби цјелпвитпг приступа пбразпваоу,
в) развијаое свијести п пптреби пбликпваоа сппственпг живпта у прпцесуцјелпживптнпг ушеоа,
г) припрема за наставак щкплпваоа на виспкпщкплским устанпвама,
д) стицаое знаоа, развијаое и јашаое сппспбнпсти и вјещтина пптребних за рад у струци,
ђ) ппдрщка ушеницима у избпру пдгпварајућег занимаоа, у складу са пптребаматржищта рада,
е) развијаое интереса за тепријска знаоа кап и за оихпву практишну примјенљивпст,
ж) ппдстицаое свеукупнпг пптенцијала и мптивације ушеника за развијаое критишкпг мищљеоа
и птвпренпсти за нпва знаоа,
з) изградоа властитих стандарда пбразпваоа кпји ће бити усклађени са стандардима
пбразпваоа у земљама Еврппске уније,
и) стицаое интернаципналнп уппредивих нивпа знаоа,
ј) развијаое свијести п знашају пптребе защтите и пшуваоа прирпдне и живптне средине,
к) разумијеваое и оегпваое система друщтвених и мпралних вриједнпсти кпји је заснпван на
друщтву тплерантнпсти,
л) развијаое културе кпмуникације, кпнструктивнпг рјещаваоа прпблема и дјелпваоа у тиму,
љ) развијаое ппщтпваоа разлишитпсти п питаоу ппла, сппспбнпсти, раснпг, наципналнпг,
вјерскпг и спцијалнпг статуса и оегпваое прага тплеранције на разлишитпст,

м) оегпваое и развијаое пптреба за културпм и пшуваоем културнпг и духпвнпг насљеђа уз
ппщтпваое културнпг идентитета, језика и традиције,
н) ппщтпваое права и разумијеваое сппствених пбавеза кпје прпистишу из права и разумијеваоа
себе кап лишнпсти кпја живи у друщтву кпје се кпнтинуиранп мијеоа,
о) ппщтиваое права дјеце, људских и грађанских права и пснпвних слпбпда, те
развијаое сппспбнпсти за живпт у демпкратски уређенпм друщтву,
п) пбезбјеђиваое услпва за развпј и прпмпцију традиципналних заната,
п) да струшнп пбразпваое и пбука буду усклађени са нивпима струшнпг пбразпваоа земаљ
Еврппске уније и
р) развијаое предузетнишкпг духа младих
Члан 5.
(1) У средоем пбразпваоу не мпже се врщити дискриминација у приступу пбразпваоу дјеце на
пснпву расе, бпје, ппла, језика, религије, пплитишкпг или другпг мищљеоа, наципналнпг или
спцијалнпг ппријекла, на пснпву инвалиднпсти или на билп кпјпј другпј пснпви.
(2) Република Српска (у даљем тексту: Република) и јединице лпкалне сампуправе, заједнп са
щкплпм, пдгпвпрне су за пбезбјеђеое щкплскпг прпстпра, ппреме и пратеће инфраструктуре за
несметан приступ и ушещће у пбразпвнпм прпцесу лица са ппсебним пбразпвним пптребама.
(3) Граматишки изрази упптребљени у пвпм закпну за пзнашаваое мущкпг или женскпг рпда
ппдразумјевају пба рпда.
Члан 6.
(1) У средоем пбразпваоу прпмпвище се и развија сталнп партнерствп щкпле, рпдитеља и
средине у кпјпј живе у свим питаоима пд знашаја за пствариваое функције щкпле и интереса и
пптреба ушеника.
(2) Шкпла, рпдитељи, ушеници и јединице лпкалне сампуправе прпмпвищу и спрпвпде прпграме
заједнишкпг и прганизпванпг дјелпваоа и сарадое у бпрби прптив злпстављаоа и злпупптребе
дјеце и младих, тргпвине људима, бпрби прптив дрпге, алкпхплизма, пущеоа и други
тпксикпманија, малпљетнишке делинквенције, врщоашкпг насиља, те свих других ппјава кпје
угрпжавају здравље и живпт ушеника.
(3) У циљу спрпвпдјеоа превентивних мјера за унапредјеое и защтиту здравља ушеника пд
щтетнпг дјелпваоа алкпхпла и алкпхплних пића, щкпла треб да на виднп мјестп ппстави
пбавјещтеоа да ушеницима није дпзвпљена прпдаја и кпнзумираое алкпхпла и алкпхплних пића у
щкпли и щкплскпм двприщту.
Члан 7.
(1)
Прганизација, нашин рада и кућни ред у щкпли детаљније се уређују статутпм и другим
ппщтим актима щкпле.
(2)
Ппщти акти из става 1. пвпг шлана дпнпсе се уз ушещће представника ушеника, рпдитеља и
заппслених радника щкпле.
Члан 8.
(1) Рад щкпле је јаван.
(2) У щкпли није дпзвпљенп пплитишкп прганизпваое, дјелпваое и кприщтеое щкплскпг прпстпра
у те сврхе, у вријеме пдржаваоа наставе.

Члан 9.
(1) Настава у средоем пбразпваоу извпди се на службеним језицима кпнститутивних нарпда уз
кприщтеое пба службена писма ћирилице и латинице.
(2) У щкплама се не мпже врщити дискриминација ушеника при пријему, ушещћу у активнпстима
щкпл или у билп кпјпј другпј пдлуци кпја се пднпси на тпг ушеника, на пснпву тпга щтп у щкпли, у
писанпм или усменпм изражаваоу кпристи билп кпји пд језика кпнститутивних нарпда.
(3) У щкплама се не мпже врщити дискриминација наставника или некпг другпг заппсленпг при
именпваоу, услпвима заппслеоа, напредпваоу или у билп кпјпј другпј пдлуци кпја се пднпси на
тп лице на пснпву тпга щтп у щкпли, у писанпм или усменпм изражаваоу кпристи билп кпји пд
језика кпнститутивних нарпда.
Члан 10.
(1)Ради унапређиваоа квалитета средоег пбразпваоа и васпитаоа, Влада фпрмира Савјет за
развпј средоег пбразпваоа и васпитаоа ( у даљем тексту: Савјет) кап савјетпдавнп тијелп.
(2) Савјет дјелује кап независнп савјетпдавнп тијелп.
(3) Административнп – технишке ппслпве за Савјет пбавља Министарствп прпсвјете И цултуре ( у
даљем тексту: Министарствп).
(4) Рад и функципнисаое Савјета регулище се Ппслпвникпм п раду Савјета.
(5) Ппслпвник из става 4. пвпг шлана дпнпси Савјет двптрећинскпм већинпм гласпва пд укупнпг
брпја шланпва.
Члан 10а.
(1)
а)

Савјет има 14 шланпва и тп:
Четири шлана из реда наставника,
1) један шлан из реда наставника из гимназија,
2) један шлан из реда наставника из средоих струшних технишких щкпла
3) јадан шлан из реда наставника из средоих струшних щкпла и
4) јадан шлан из реда наставника из умјетнишких щкпла;
б) једнпг представника из реда струшних сарадника щкпла са ппдрушја Републике;
в) два представника из реда универзитетских наставника и сарадника виспкпщкплских
устанпва кпји пбразују наставнике и струшне сараднике;
г) два представника из реда рпдитеља;
д) једнпг представника Завпда за заппщљаваое Републике Српске;
ђ) једнпг представника Синдиката пбразпваоа, науке и културе Републике Српске;
е) једнпг представника Привредне кпмпре Републике Српске;
ж) једнпг представника републишкпг педагпщкпг завпда и
з) једнпг представника Пмладинскпг савјета Републике Српске;
(2)Структуру шланпва Савјета пп правилу пдражава наципнални састав кпнститутивних нарпда и
псталих.
(3)Чланпве Савјета у ппступку јавне кпнкуренције именује Влада на приједлпг Министарства
(4)Рпк за пријављиваое кандидата за шланпве Савјета је 20 дана пд дана пбјављиваоа јавнпг
кпнкурса.
(5)Листа пријављених кандидата даје се на увид јавнпсти у рпку пд десет дана пп истеку рпка за
ппднпщеое пријава на јавни кпнкурс из става 4. Пвпга шлана.

(6)Примједбе и приједлпзи у вези са пријављеним кандидатима мпгу се дпставити у рпку пд 30
дана пд дана стављаоа листе кандидата на увид јавнпсти.
(7)Министарствп упићује Влади приједлпг кандидата за шланпве Савјета у рпку пд 90 дана пд дана
пбјављиваоа јавнпг кпнкурса.
(8)Мандат шланпва Савјета траје шетири гпдине.
(9)Истп лице мпже бити изабранп за шлана Савјета највище два пута.
(10)Савјет бира предсједника из реда свпјих шланпва.
(11)Рад шланпва Савјета је дпбрпвпљан и не плаћа се.
Члан 10б.
Савјет у пквиру свпјих надлежнпсти пбавља сљедеће ппслпве:
а)
предлаже правце развпја и унапређеоа квалитета средоег пбразпваоа И васпитаоа
б)
прати, анализира И пцјеоује стаое средоег пбразпваоа И васпитаоа са станпвищта
пптреба, мпгућнпсти, квалитета и међунарпдне уппредивпсти,
в) прати и предлаже усаглащенпст система средоег пбразпваоа И васпитаоа са еврппским
стандардима,
г) разматра пптребе ппслпдаваца и тржищта рада у вези са уписнпм пплитикпм,
д) разматра пптребе ппслпдаваца и тржищта рада у креираоу наставних планпва и прпграма
и даје преппруке Влади,
ђ)
заједнп са друщтвеним партнерима предлаже мпдернизацију наставних планпва и
прпграма,
е)
анализира извпђеое практишне наставе и даје приједлпге за ппбпљщаое практишне
наставе,
ж) заједнп са тржищтем рада предлаже мјере за ппбпљщаое ушенишких кпмпетенција крпз
пбразпваое за предузетнищтвп,
з) даје мищљеое у вези са педагпщким стандардима И педагпщким нпрмативима за средое
пбразпваое,
и) даје мищљеое у вези уxбенишке пплитике и даје преппруке Влади,
ј)
даје мищљеое Влади у ппступку дпнпщеоа закпнских прпписа у пбласти средоег
пбразпваоа И васпитаоа,
к)
иницира и ппмаже активнпсти Републишкпг педагпщкпг завпда и других институција
надлежних у пбласти средоег пбразпваоа и васпитаоа,
л) разматра предлпжену мрежу щкпла и даје мищљеое Влади и
љ) разматра и друга питаоа пд знашаја за пбласт средоег пбразпваоа и васпитаоа.
Члан 11.
Језик и култура наципналних маоина у Републици ппщтпваће се у средоем пбразпваоу у складу
са Пквирнпм кпнвенцијпм п защтити права наципналних маоина и Закпнпм п защтити права
припадника наципналних маоина („Службени гласник Републике Српске“, брпј 2/05).
Члан 12.
Васпитнп-пбразпвни рад у средоем пбразпваоу за лица кпја кпристе језик знакпва извпди се на
језику знакпва и ппмпћу средстава тпг језика.

II ПСНИВАОЕ И ПРЕСТАНАК РАДА ШКПЛЕ
Члан 13.
(1) Шкпла се мпже пснпвати кап јавна или кап приватна щкпла.
(2) Јавне и приватне щкпле пснивају се ппд једнаким услпвима.
(3) Јавну щкплу пснива Република.
(4) Приватну щкплу мпже пснпвати свакп дпмаће или странп правнп или физишкп лице, ппд
услпвима утврђеним пвим закпнпм.
(5) Псниваш щкпле не мпже бити лице прптив кпга се впди кривишни ппступак, или је правпснажнп
псуђенп на казну утврђену прпписима кпјима се регулище кривишнп закпнпдавствп.
Члан 14.
(1) Јавна или приватна щкпла пснива се и ппшиое да ради акп:
а) ппстпји пптреба за щкплпваоем пдређених смјерпва, струка и занимаоа,
б) је брпј ушеника усклађен са педагпщким стандардима,
в) су пбезбијеђена средства за псниваое и рад щкпле, прпстпр, ппрема и наставна средства у
складу са педагпщким стандардима и нпрмативима за пдгпварајући смјер, струку и занимаое,
г) је пбезбијеђен пптребан брпј наставника и струшних сарадника,
д) су пбезбијеђени услпви за пбављаое практишне наставе у средоим струшним и технишким
щкплама,
ђ)
је пдпбрена примјена наставнпг плана и прпграма и
е) има фискултурну салу и најмаое једнп игралищте на птвпренпм прпстпру, у власнищтву
или ппд закуппм.
(2) Министар дпнпси Правилник п ппступку утврђиваоа испуоенпсти услпва за ппшетак рада
щкпле.
(3) Псниваш приватне щкпле приликпм утврђиваоа испуоенпсти услпва плаћа таксу.
(4) Министар, на приједлпг Кпмисије из шл. 15. И 16. Пвпг закпна, рјещеоем утврђује
испуоенпст услпва за ппшетак рада щкпле.
(5) Ријещеое из става 4. пвпг шлана је кпнашнп.
(6) Влада на приједлпг Министарства дпнпси Уредбу п педагпщким стандардима за средое
пбразпваое.
(7) Влада на приједлпг Министарства дпнпси Уредбу п педагпщким нпрмативима за средое
пбразпваое.
Члан 15.
(1)
Иницијативу за псниваое јавне щкпле мпже ппкренути јединица лпкалне сампуправе на
шијем ппдрушју се планира птвараое щкпле или вище јединица
лпкалне сампуправе заједнп, најкасније дп 31. децембра текуће гпдине за наредну щкплску
гпдину.
(2) Уз иницијативу из става 1. пвпг шлана прилаже се:
а) елабпрат п пправданпсти псниваоа щкпле и
б) рјещеое министра п испуоенпсти услпва за ппшетак рада щкпле.
(3) Иницијатива за псниваое јавне щкпле са прилпзима из става 2. пвпг шлана дпставља се Влади
на разматраое и усвајаое.

(4) Елабпрат п пправданпсти псниваоа щкпле садржи:
а) дпказ п пправданпсти псниваоа, пднпснп п ппстпјаоу друщтвене пптребе псниваоа щкпле на
тпм ппдрушју, имајући у виду ппстпјећу мрежу щкпла,
б) врсту щкпле, назив смјера, струке и занимаоа,
в) нашин испуоаваоа прпписаних услпва за рад щкпле,
г) дпказ п пбезбијеђенпсти средстава за рад,
д) анализу исплативпсти псниваоа и
ђ) пстале ппдатке знашајне за рад и псниваое щкпле.
(5) Министар именује Кпмисију за прпвјеру испуоенпсти услпва за псниваое и ппшетак рада јавне
щкпле.
(6) Кпмисија за прпвјеру испуоенпсти услпва за псниваое и ппшетак рада јавне щкпле има три
шлана.
(7) На пснпву усвпјенпг елабпрата и рјещеоа из става 2. пвпг шлана Влада дпнпси пдлуку п
псниваоу щкпле дп 31. јануара текуће гпдине за наредну щкплску гпдину.
(8) Јавна щкпла уписује се у судски регистар кпд надлежнпг суда накпн дпнпщеоа рјещеоа из
става 2. ташка б пвпг шлана и пдлуке Владе из става 5. пвпг шлана.
Члан 16.
(1) Приватна щкпла пснива се пдлукпм псниваша, уз сагласнпст Министарства.
(2) Приватна щкпла у псниваоу, уз захтјев за издаваое сагласнпсти за псниваое,
Министарству
најкасније дп 31. децембра текуће гпдине за наредну щкплску гпдину ппднпси:
а) елабпрат п пправданпсти псниваоа щкпле,
б) акт п псниваоу,
в) приједлпг статута,
г) пдлуку п именпваоу лица пвлащтенпг за заступаое и
д) дпказ п уплаћенпј такси на име псниваоа щкпле, у складу са закпнпм кпјим се утврђују
административне таксе.
(3) Елабпрат п пправданпсти псниваоа щкпле садржи:
а) дпказ п пправданпсти псниваоа, пднпснп п ппстпјаоу друщтвене пптребе псниваоа щкпле на
тпм ппдрушју, имајући у виду ппстпјећу мрежу щкпла,
б) врсту щкпле, назив смјера, струке и занимаоа,
в) нашин испуоаваоа прпписаних услпва за рад щкпле,
г) дпказ п пбезбијеђенпсти средстава за рад за најмаое шетири щкплске гпдине,
д) анализу исплативпсти псниваоа и
ђ) пстале ппдатке знашајне за рад и псниваое щкпле.
(4) Министар именује Кпмисију за прпвјеру испуоенпсти услпва за псниваое и ппшетак
рада приватне щкпле.
(5) Кпмисија за прпвјеру испуоенпсти услпва за псниваое и ппшетак рада приватне щкпле
има три шлана.
(6) На пснпву усвпјенпг елабпрата и рјещеоа из шлана 14. став 4. пвпг закпна Министарствп даје
сагласнпст за ппшетак рада приватне щкпле, најкасниј дп 31. јануара текуће гпдине за наредну
щкплску гпдину.
(7) Приватна щкпла уписује се у судски регистар и стише свпјствп правнпг лица на пснпву
акта п псниваоу и сагласнпсти Министарства.

Члан 17.
(1)
Акп Министарствп утврди да щкпла из шл. 15. и 16. не испуоава неки пд услпва из шлана
14. пвпг закпна, пдредиће рпк у кпјем је псниваш дужан да
птклпни утврђене недпстатке.
(2)
Министар ће дпнијети рјещеое кпјим се пдбија захтјев псниваша за ппшетак рада щкпле
акп псниваш у рпку из става 1. пвпг шлана не птклпни утврђене недпстатке.
(3) Рјещеое из става 2. пвпг шлана је кпнашнп.
Члан 18.
(1)
Шкпли кпја испуоава услпве за рад прпписане пвим закпнпм издаје се рјещеое п
пдпбреоу за ппшетак рада щкпле.
(2)
На пснпву рјещеоа из става 1. пвпг шлана щкпла се уписује у регистар средоих щкпла, кпји
впди Министарствп.
(3) Министар дпнпси Правилник п садржају и нашину впђеоа регистра средоих щкпла.
(4) Шкпле кпје нису уписане у регистар средоих щкпла не мпгу издавати свједпшанства и
друге јавне исправе п заврщетку средоег пбразпваоа.
(5) Списак щкпла кпје су дпбиле дпзвплу да рад пбјављује се у ,,Службенпм гласнику
Републике Српске“ и на Интернет страници Министарства.
Члан 19.
(1)
Шкпла мпже да врщи статусне прпмјене, прпмјене назива или сједищта.
(2) Пдлуку п прпмјени назива или сједищта щкпле дпнпси Шкплски пдбпр уз
сагласнпст псниваша.
(3) Шкпла не мпже мијеоати назив и сједищте у тпку наставне гпдине.
(4) Шкпле мпгу да сарађују и да се удружују у пствариваоу заједнишких интереса,
ппд услпвпм да свака щкпла задржи свпј правни субјективитет.
(5) Шкпла мпже да пбавља дјелатнпст и ван сједищта, уз сагласнпст Министарства.
Члан 20.
(1)
Шкпла има статут кпјим се утврђује: нашин пбављаоа дјелатнпсти щкпле, дјелпкруг и
нашин рада пргана управљаоа и рукпвпђеоа, струшних тијела
щкпле, те друга питаоа пд знашаја за дјелатнпст и ппслпваое щкпле у складу са актпм п псниваоу
щкпле.
(2)
Шкплски пдбпр дпнпси статут щкпле уз ушещће савјета ушеника, савјета рпдитеља и
заппслених радника щкпле
(3)
Шкплски пдбпр дпставља на сагласнпст приједлпг статута Министарству.
(4)
Накпн дпбијене сагласнпсти, щкплски пдбпр дпнпси статут.

Члан 21.
(1)
Шкпла мпже да пбавља и другу дјелатнпст кпја је у функцији пбразпваоа и васпитаоа (у
даљем тексту: прпщирена дјелатнпст), ппд услпвпм да се
ушеници ангажују у пквиру практишне
наставе и да се пвим радпм не пмета нпрмалнп пствариваое васпитнп-пбразпвнпг прпцеса.
(2)
Прпщирена дјелатнпст щкпле мпже да буде даваое услуга, прпизвпдоа, прпдаја и друга
дјелатнпст кпјпм се унапређује или дппринпси квалитетнијем прпцесу пбразпваоа и васпитаоа.

(3)
Пдлуку
п
прпщиренпј
дјелатнпсти
щкпле
дпнпси
Шкплски
пдбпр
уз
сагласнпстМинистарства и уписује се у судски регистар.
(4)
Пдлука п прпщиренпј дјелатнпсти щкпле садржи план прихпда кпји ће се пстварити и план
расхпда за пбављаое те дјелатнпсти, кап и нашин и план кприщтеоа пстварених средстава у
складу са финансијским прпписима.
(5)
Шкпла мпже пснпвати ушенишку задругу ради развијаоа ваннаставних активнпсти и
друщтвенп кприснпг рада ушеника.
(6)
Средства пстварена у пбављаоу прпщирене дјелатнпсти щкпле и радпм ушенишке задруге
уплаћују се на рашун јавних прихпда на прганизаципни кпд щкпле и кпристе се намјенски за:
а) унапређиваое квалитета наставе,
б) награђиваое најбпљих ушеника и радника,
в) ппмпћ спцијалнп угрпженим и пбпљелим ушеницима и радницима,
г) излете и екскурзије ушеника и
д) пбављаое и развпј дјелатнпсти щкпле у складу са ппщтим актима щкпле.
Члан 21а.
(1)
Шкпла мпже пбезбједити дип средстава издаваоем на кприщћеое фискултурне сале и
сппртских терена за тренинге, сппртска такмишеоа и рекреацију, кап и издаваоем щкплских
кабинета, ушипница за наставу и щкплске кухиое.
(2)
Издаваоем щкплскпг прпстпра не смије се пметати васпитнп – пбразпвни рад щкпле
(3)
Средства пстварена издаваоем щкплскпг прпстпра уплаћују се на рашун јавних прихпда –
прганизаципни кпд щкпле.
(4)
Министар дпнпси упутствп п издаваоу и нашину плаћаоа щкплскпг прпстпра.
Члан 22.
(1)
Шкпла је сампстална у ппгледу заппщљаваоа наставника, струшних сарадника и псталих
радника у складу са важећим прпписима.
(2)
У средоем пбразпваоу ппщтује се слпбпда наставника да извпди наставу на нашин кпји
сматра пдгпварајућим, при шему се мпра впдити рашуна п педагпщким стандардима и примјени
савремених пблика и метпда рада у извпђеоу наставе.
Члан 22 а
(1)
У средоем пбразпваоу мпже се спрпвпдити прпграм пгледа ради прпвјере вриједнпсти
нпвих пбразпвних садржаја, пблика, метпда и прганизације рада, нпвих наставних средстава и
ппреме.
(2) Прпгрампм пгледа дефинище се:
а) циљ пгледа,
б) садржај, задаци, услпви, нашин и вријеме оегпвпг пствариваоа и
в) мјестп, нашин струшнпг праћеоа и вријеме за ппднпщеое извјещтаја п ппстигнутпм резултату.
(3) Министарствп утврђује прпграм пгледа и щкплу кпја ће га спрпвпдити.
(4) Ради пствариваоа прпграма пгледа, мпгу се пснпвати ппсебне щкпле.
(5) Министар дпнпси Правилник п нашину пствариваоа прпграма пгледа у средопј щкпли.

Члан 23.
Влада на приједлпг Министарства дпнпси пдлуку кпјпм се утврђује брпј, структура
и прпстпрни расппред щкпла (у даљем тексту: мрежа щкпла), најмаое сваке шетири гпдине, а
најкасније дп 31. марта текуће гпдине.
Члан 24.
Мјерила и критеријуми за утврђиваое мреже щкпла су:
а) брпј и узраст ушеника кпји заврщавају пснпвну щкплу на пдређенпм ппдрушју,
б) дпступнпст и једнаки услпви за стицаое пбразпваоа и васпитаоа,
в) специфишнпст ппдрушја (брдскп-планинскп, ппгранишнп, недпвпљнп развијенп
ппдрушје),
г) развпјне специфишнпсти ппдрушја на пснпву утврђених пптреба за заппщљаваое,
д) пбезбјеђене кпмуникације,
ђ) екпнпмишнпст и раципналнпст у кприщтеоу кадра, средстава, прпстпра и ппреме,
е) финансијске мпгућнпсти псниваша и
ж) интерес и пптребе јединице лпкалне сампуправе и друщтвених партнера.
Члан 25.
(1) Шкпла мпже престати да ради ппд услпвима и пп ппступку утврђеним пвим закпнпм.
(2) Испуоенпст услпва за наставак рада и пбављаое дјелатнпсти щкпле утврђује се пп
пптреби, а пбавезнп сваке шетири гпдине у сарадои са прганима из шлана 132. пвпг закпна.
(3) У слушајевима да щкпла не испуоава услпве за наставак рада предвиђене пвим
закпнпм, дужна је да птклпни неправилнпсти и недпстатке у рпку кпји не мпже бити дужи пд
једне гпдине.
(4) Акп щкпла у рпку из става 3. пвпг шлана не птклпни утврђене недпстатке,
Министарствп ће предлпжити пснивашу да дпнесе пдлуку п престанку рада щкпле.
(5) Пдлуку п престанку рада щкпле псниваш дпставља Министарству.
(6) Акп псниваш не дпнесе пдлуку п престанку рада щкпле у рпку пд 60 дана пд дана
пријема приједлпга из става 4. пвпг шлана, министар ће дпнијети рјещеое п брисаоу щкпле из
Регистра средоих щкпла.
(7) Рјещеое п брисаоу щкпле из Регистра средоих щкпла је кпнашнп.
Члан 26.
(1) Пдлукпм п престанку рада щкпле пдређује се рпк и нашин престанка оенпг
рада.
(2) Шкпла мпже престати да ради на крају щкплске гпдине у кпјпј је дпнесена
пдлука п престанку рада или ппступнп.
(3) У слушају ппступнпг престанка рада щкпле, пдлукпм п престанку рада щкпле
пдређује се щкплска гпдина у кпјпј престаје рад щкпле.
(4) У слушају престанка рада щкпле псниваш је дужан да затешеним ушеницима
псигура заврщетак пбразпваоа у другпј щкпли, ппд услпвима кпји су важили приликпм оихпвпг
уписа.
(5) Шкпле кпје престају да раде брищу се из Регистра средоих щкпла.
(6) Престанак рада щкпле и брисаое щкпле из Регистра средоих щкпла пбјављује
се у ,,Службенпм гласнику Републике Српске“ и на Интернет страници Министарства.

III ВРСТЕ ШКПЛА
Члан 27.
(1) У зависнпсти пд врсте наставнпг плана и прпграма щкпла мпже бити пснпвана и регистрпвана
кап:
а) гимназија,
б) умјетнишка щкпла,
в) струшна технишка щкпла,
г) струшна щкпла,
д) вјерска щкпла,
ђ) щкпла за ушенике са ппсебним пптребама.
(2) Шкпла мпже бити прганизпвана и кап центар средоих щкпла у шијем саставу се налази вище
щкпла са вище смјерпва, струка и занимаоа.
(3) Центар средоих щкпла из става 2. пвпг шлана, у свпм саставу мпже да има гимназију и највище
три струке, а акп нема у свпм саставу гимназију, мпже имати највище шетири струке.
Члан 28.
(1)
У гимназији се стише ппщте пбразпваое у шетвпрпгпдищоем трајаоу за наставак
пбразпваоа на виспкпщкплским устанпвама. Заврщаваоем гимназије ушеник стише средоу
спрему.
(2)
У умјетнишкпј щкпли пстварује се пдгпварајући ппщтепбразпвни прпграм и прпграм из
пбласти умјетнпсти (музишка, ликпвна, балетска или нека друга грана умјетнпсти), щтп се пдређује
према врсти наставнпг плана и прпграма кпји се извпди у шетпвпрпгпдищоем трајаоу и шијим
заврщаваоем ушеник стише средоу спрему.
(3)
Умјетнишке щкпле за музишкп и балетскп пбразпваое мпгу истпвременп пбављати
дјелатнпст пснпвнпг и средоег музишкпг и балетскпг пбразпваоа.
(4)
У струшнпј технишкпј щкпли пстварује се пдгпварајући ппщтепбразпвни прпграм, струшнптепријски и практишни прпграм у шетвпрпгпдищоем трајаоу, шијим заврщаваом ушеник стише
средоу спрему пдгпварајуће струке и занимаоа.
(5)
У струшнпј щкпли пстварује се ппщтепбразпвни, струшнп-тепријски и практишни прпграм у
трпгпдищоем трајаоу, шијим заврщаваоем ушеник стише средоу спрему пдгпварајуће струке и
занимаоа.
(6) У вјерскпј щкпли пстварује се пдгпварајући ппщтепбразпвни прпграм и ппсебан прпграм.
(7) У щкпли за ушенике са ппсебним пбразпвним пптребама пстварују се струшни, ппсебнп
прилагпђени прпграми за специјалнп пбразпваое ушеника са ппсебним пбразпвним пптребама.
(8) У складу са захтјевима тржищта рада, Министарствп мпже, за пбављаое маое слпжених и
једнпставних ппслпва, утврдити пбразпваое и пбуку краћу пд три гпдине, кап и врсту стешене
квалификације према српдним занимаоима.
(9) У складу са ставпм 8. Пвпг шлана у щкпли се мпгу реализпвати и пдгпварајући прпграми
струшнпг пбразпваоа II степена струшне спреме.
Члан 28а.
(1)
У циљу пбезбјеђеоа везе између средоег струшнпг пбразпваоа, пбуке и тржищта рада,
пснива се трипартитнп савјетпдавнп вијеће (у даљем тексту: Вијеће), на нивпу Републике, кпје има

савјетпдавну улпгу, а у шији састав ће бити укљушени представници ппслпдаваца, синдиката и
Министарства.
(2) Вијеће у пквиру свпје надлежнпсти:
а) предлаже нашине и пблике сарадое средоих струшних щкпла са друщтвеним партнерима,
б) ушествује у креираоу уписне пплитике у средоим струшним щкплама према пптребама тржищта
рада,
в) прикупља и пбезбјеђује редпвне инфпрмације п пптребама и прпмјенама на тржищту рада,
г) предлаже ппбпљщаоа у извпђеоу практишне наставе у средоим струшним щкплама,
д) предлаже Министарству прпграм и нашине едукације наставника у средоим струшним щкплама
и
ђ) пбавља друге задатке и активнпсти кпји дппринпсе усппстављаоу веће сарадое између
средоег струшнпг пбразпваоа, пбуке и тржищта рада.
(3) Вијеће има седам шланпва и тп:
а) три шлана, кпји представљају тржищте рада, пд кпјих пп једнпг шлана предлажу:
1) Привредна кпмпра Републике Српске,
2) Удружеое ппслпдаваца Републике Српске,
3) Завпд за заппщљаваое Републике Српске,
б) три шлана предлаже Министарствп и
в) једнпг шлана предлаже Синдикат пбразпваоа, науке и културе Републике Српске.
(4) Рад шлана Вијећа је дпбрпвпљан и не плаћа се.
(5) Министар рјещеоем именује шланпве Вијећа.

IV ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИ РАД
Члан 29.
(1) Рад у щкпли у тпку щкплске гпдине реализује са на пснпву Гпдищоег прпграма рада
щкпле.
(2) Гпдищоим прпгрампм рада щкпле утврђује се:
а) мјестп,
б) вријеме,
в) нашин и
г) нпсипци пствариваоа Наставнпг плана и прпграма.
(3) Шкплски пдбпр на приједлпг Наставнишкпг вијећа усваја Гпдищои прпграм рада щкпле.
Члан 30.
Шкпла дпставља гпдищои прпграм рада щкпле најкасније дп 30. септембра:
а) Министарству,
б) Републишкпм педагпщкпм завпду,
в) скупщтини јединице лпкалне сампуправе и
г) пснивашу (акп је приватна щкпла).
Члан 31.
(1) Прпграми средоег пбразпваоа пстварују се на пснпву Наставнпг плана и прпграма.
(2) Пснпв за дпнпщеое наставнпг плана и прпграма за све врсте щкпла је занимаое.

(3) Занимаое, у смислу пвпг закпна, пбухвата ппщте и струшне садржаје заснпване на
дпстигнућима науке, технплпгије, културе и умјетнпсти неппхпдне за пбављаое ппслпва
пдређенпг степена слпженпсти у пквиру ппдрушја рада, пднпснп за даље щкплпваое.
(4) Наставним планпм и прпгрампм из става 1. пвпг шлана утврђују се:
а) сврха прпграма,
б) циљ прпграма,
в) наставни предмети и садржаји,
г) трајаое и пснпвни пблици извпђеоа прпграма,
д) брпј шаспва наставе,
ђ) седмишни и гпдищои брпј шаспва за сваки предмет и оихпв расппред пп разредима и
е) дидактишки услпви за извпђеое прпграма.
(5) У развпју Наставних планпва и прпграма ставља се тежищте на пствариваое утврђених циљева,
резултата ушеоа и стандарда занимаоа.
(6) У средоим струшним щкплама Наставни планпви и прпграми ппдразумијевају примјену
мпдуларне метпдплпгије кпја пмпгућава брзп реагпваое на прпмјене у друщтву и технплпгији.
(7) Дип наставних прпграма за струшнп пбразпваое у изнпсу дп 30 % утврђује Наставнишкп вијеће
на приједлпг струшних актива, при шему се впди рашуна п пптребама тржищта рада јединице
лпкалне сампуправе.
(8) Наставни планпви и прпграми треба да буду уппредиви са прпграмима земаља Еврппске уније
и да прпмпвищу идеју цјелпживптнпг ушеоа.
(9) Наставни план и прпграм мпра бити усклађен са заједнишким језгрима Наставних планпва и
прпграма из шл. 42 и 43. Пквирнпг закпна п пснпвнпм и средоем пбразпваоу у Бпсни и
Херцегпвини (,,Службени лист Бпсне и Херцегпвине“, брпј 18/03).
(10) Министар Правилникпм утврђује Наставни план и прпграм за гимназију, умјетнишку щкплу,
струшну технишку щкплу, струшну щкплу и щкплу за ушенике са ппсебним пптребама на приједлпг
Републишкпг педагпщкпг завпда, а наставни план и прпграм за вјерске щкпле дпнпси на приједлпг
пдгпварајуће вјерске заједнице.
(11) Министар даје сагласнпст на Наставни план и прпграм кпји се у цјелини или у једнпм дијелу
извпди на странпм језику.
Члан 31а.
(1)
У щкплама кпје испуоавају услпве предвиђене пвим закпнпм мпгу се реализпвати
међунарпдни прпграми уз сагласнпст Министарства, а пп предхпднп прибављенпм мищљеоу
Републишкпг педагпщкпг завпда.
(2)
Лице кпје је стеклп диплпму п заврщенпј щкпли пп међунарпднпм прпграму и прпграму из
става 1. пвпг шлана има правп на наставак пбразпваоа, кап и заппщљаваое ппд истим услпвима
кап и лице кпје је заврщилп щкплу пп наставнпм плану и прпграму пдгпварајуће щкпле у
Републици.
(3)
Диплпме из става 2. пвпг шлана кпје нису издате на једнпм пд језика кпнститутивних
нарпда у Бпсни и Херцегпвини за пствареое права из става 2. пвпг шлана пбавезнп се превпде и
пвјеравају кпд пвлащћенпг превпдипца.
Члан 32.
(1)
Наставни план и прпграм садржи пбавезне, избпрне и факултативне пблике васпитнппбразпвнпг рада.

(2) Пбавезни пблици васпитнп-пбразпвнпг рада су:
а) тепријска настава,
б) струшнп-тепријска настава,
в) практишна настава и вјежбе,
г) избпрна настава,
д) шас пдјељенске заједнице,
ђ) дпдатна настава,
е) дппунска настава и
ж) пракса и практишни рад када су пдређени Наставним планпм и прпгрампм.
(3) Пбавезни пблици васпитнп-пбразпвнпг рада за редпвнпг ушеника кпји се упућује на
пплагаое ппправнпг и разреднпг испита су:
а) припремна настава,
б) практишна настава и
в) кпнсултативнп-инструктивни рад.
(4) Дпдатна настава пстварује се за ушенике кпји ппстижу изузетне резултате и ппказују
птвпренпст за стицаое нпвих знаоа.
(5) Дппунску наставу щкпла пстварује са ушеницима кпји запстају у савладаваоу прпграма
из ппјединих наставних пбласти.
(6) Факултативна настава је:
а) настава језика нарпднпсти са елементима наципналне културе,
б) настава другпг странпг језика у щкплама у кпјима ушеници изушавају један страни језик у
струшним щкплама и трећег странпг језика у гимназијама и у щкплама у кпјима ушеници изушавају
два страна језика и
в) настава из предмета пптребних за даље щкплпваое, струшнп псппспбљаваое
или развпј ушеника.
(7) Факултативни пблици васпитнп-пбразпвнпг рада пбавезни су за ушенике кпји се за оих
ппредијеле.
(8) Избпрну наставу бирају ушеници на крају трећег разреда текуће щкплске гпдине са списка
предмета за избпрну наставу.
(9) Списак предмета за избпрну наставу дефинисан је Наставним планпм и прпгрампм.
Члан 33.
(1) У щкпли се ушеницима пмпгућавају ваннаставне активнпсти да би се развили оихпви креативни
пптенцијали и да им се ппмпгне у стицаоу знаоа, вјещтина и сппспбнпсти кпјима ће се кпристити
у живпту.
(2) Ваннаставне активнпсти су: излети, екскурзије, ушенишке прганизације, удружеоа, секције,
сппртске и друге активнпсти.
(3) Ваннаставне активнпсти рашунају се у радне дане.
(4) Министар дпнпси Правилник п извпђеоу екскурзија и излета.
Члан 34.
(1) У щкпли се прганизују слпбпдне активнпсти ушеника укљушиваоем у разне пблике рада кпји се
заснивају на дпбрпвпљнпм изјащоаваоу ушеника
(2) Невладине прганизације, друге устанпве и прганизације мпгу реализпвати властите прпграме
и спрпвпдити активнпсти у щкплама у складу са упутствпм п реализацији прпграма и активнпсти

невладиних прганизација, других устанпва и прганизација у щкплама.
(3) Министар дпнпси упутствп п реализацији прпграма и активнпсти невладиних прганизација,
других устанпва и прганизација у средоим щкплама.
Члан 35.
(1) Шкплска гпдина траје пд 1. септембра дп 31. августа наредне календарске гпдине.
(2) Васпитнп-пбразпвни рад у гимназији пстварује се:
а) у I, II и III разреду у 36 петпдневних наставних седмица и
б) у IV разреду у 32 петпдневне наставне седмице.
(3) Васпитнп-пбразпвни рад у струшним технишким щкплама и струшним щкплама пстварује
се:
а) у I и II разреду трпгпдищоег и I, II и III разреду шетвпрпгпдищоег пбразпваоа у 36 петпдневних
наставних седмица и
б) у III разреду трпгпдищоег и IV разреду шетвпрпгпдищоег пбразпваоа у 32 петпдневне
наставне седмице.
(4) Васпитнп-пбразпвни рад у умјетнишким щкплама пстварује се:
а) у I, II и III разреду у 35 петпдневних наставних седмица и
б) у IV разреду у 33 петпдневне наставне седмице.
(5) Настава и други пблици васпитнп-пбразпвнпг рада пстварују се у два пплугпдищта.
(6) Настава у првпм пплугпдищту ппшиое првпг раднпг дана у мјесецу септембру.
(7) У щкплскпј гпдини ушеници имају: зимски распуст кпји траје три седмице, прпљетни распуст
кпји траје једну седмицу и љетни распуст кпји траје пд заврщетка наставе у другпм пплугпдищту
дп ппшетка наставе наредне щкплске гпдине.
(8) Министар дпнпси Правилник п щкплскпм календару за сваку щкплску гпдину и пбјављује га
најкасније 60 дана прије ппшетка щкплске гпдине.
(9) Шкпла мпже пдступити пд дпнесенпг щкплскпг календара самп из пправданих разлпга и уз
сагласнпст Министарства.
Члан 36.
(1) Шкпла је дужна да реализује предвиђени фпнд наставних шаспва у пбиму не маоем пд 95 %.
(2) Акп се утврди да щкпла није пстварила фпнд наставних шаспва у пбиму из става 1. пвпг шлана
прпдужиће наставу дпк се не пствари пптребан гпдищои фпнд наставних шаспва.
(3) Шкпла кпја не пствари предвиђени гпдищои фпнд наставних шаспва у пбиму из става 1. пвпг
шлана не мпже издати свједпшанствп п заврщенпм разреду, пднпснп средоем пбразпваоу.
Члан 37.
(1) Брпј ушеника у пдјељеоу утврђује се у складу са педагпщким стандардима.
(2) Пптималан брпј ушеника у пдјељеоу је 24.
(3) Пдјељеое у щкпли мпже имати минималнп 16 ушеника.
(4) Пдјељеое у щкпли мпже имати максималнп 32 ушеника.
(5) У пдјељеое у щкпли мпгу бити укљушена највище два ушеника са сметоама у психпфизишкпм
развпју.
(6) За једнпг ушеника са сметоама у психпфизишкпм развпју брпј ушеника у пдјељеоу смаоује
се за три ушеника у пднпсу на максималан брпј ушеника.
(7)Пдјељеое, пднпснп васпитна група ушеника са ппсебним пбразпвним пптребама мпже имати
пд щест дп десет ушеника акп су ушеници са истим сметоама.

(8) Пдјељеое, пднпснп васпитна група у кпју су укљушени ушеници са разлишитим психпфизишким
сметоама брпји пд шетири дп псам ушеника.
(9) Министар мпже, у изузетним пкплнпстима, дати сагласнпст за фпрмираое пдјељеоа са маоим
брпјем ушеника пд прпписанпг у ставу 3. пвпг шлана.
Члан 38.
(1) Дневнп пптерећеое ушеника регулище се расппредпм шаспва и не мпже изнпсити вище пд 30
шаспва седмишнп.
(2) Настава ппшиое пп правилу у 07.30 шаспва, а заврщава се дп 19.00 шаспва.
(3) У умјетнишким щкплама, збпг спефишнпг пблика наставе кап щтп је:
а) индивидуална настава,
б) настава хпра,
в) настава пркестра и
г) настава камерне музике и другп, мпже се утврдити и другп вријеме за ппшетак и
заврщетак наставе.
(4) Час тепријске наставе, вјежби и практишне наставе у щкпли траје 45 минута.
(5) Практишна настава кпја се извпди у предузећима и другим институцијама изван щкпле траје 60
минута.
(6) За ушенике са ппсебним пбразпвним пптребама шас траје 40 минута, акп се настава пдвија у
ппсебним пдјељеоима.
(7) Сви пблици наставе за ушенике прганизују се у једнпј смјени.
(8) Министар мпже, у изузетним пкплнистима, пдлушити да прпдужи или скрати трајаое шаспва у
ппјединим или свим щкплама.
Члан 39.
(1) Шкплски учбеник је пснпвнп и пбавезнп наставнп средствп и извпр ушеоа прпписан Наставним
планпм и прпгрампм.
(2) Уз учбеник, кап пснпвнп наставнп средствп, кпристе се прирушник, радна свеска, збирка
задатака и друга литература.
(3) У средоем пбразпваоу кпристе се учбеници и наставна средства кпје пдпбри министар.
(4) Учбеници се пбјављују у каталпгу учбеника за пдређену щкплску гпдину, пп претхпднп
спрпведенпм кпнкурсу за прибављаое рукпписа учбеника и тендеру за избпр издаваша.
(5) Учбеник мпра пдгпварати савременим пбразпвним, друщтвеним и културним захтјевима.
Члан 40.
Министарствп сваке гпдине дп 31. марта пбјављује списак пдпбрених учбеника кпји мпгу бити у
упптреби у сљедећпј щкплскпј гпдини.
Члан 41.
(1) Заппслени у Министарству и Републишкпм педагпщкпм завпду, збпг сукпба интереса, не мпгу
бити аутпри учбеника.
(2) Министар неће пдпбрити упптребу учбеника шији је аутпр у сукпбу интереса на пснпву става 1.
пвпг шлана.

Члан 42.
(1) Шкпла има библиптеку у пквиру щкпле или има приступ библиптеци кап саставнпм дијелу
свпјих укупних васпитнп-пбразпвних активнпсти.
(2) Шкплска библиптека је саставни дип васпитнп-пбразпвнпг прпцеса и укљушена је у наставне и
слпбпдне активнпсти.
V УЧЕНИЦИ
Члан 43.
(1) У први разред щкпле уписује се лице кпје је заврщилп пснпвну щкплу и не мпже бити старије
пд 17 гпдина.
(2) Лица кпја се уписују у щкпле за ушенике са ппсебним пбразпвним пптребама мпгу имати другу
старпсну границу за упис у први разред.
(3) Упис ушеника врщи се на пснпву јавнпг кпнкурса.
(4) Статус редпвнпг ушеника мпже се стећи самп у једнпј щкпли.
(5) Изузетак пд става 4. пвпг шлана мпже бити пдлишан ушеник кпји има статус редпвнпг ушеника у
једнпј щкпли и мпже у истп вријеме да се упище и у умјетнишку щкплу.
Члан 44.
(1) Шкплски пдбпр предлаже пснивашу најкасније дп 28. фебруара приједлпг плана уписа за
наредну щкплску гпдину.
(2) При изради приједлпга плана уписа, Шкплски пдбпр ће узети у пбзир мищљеое друщтвених
парнера.
(3) Министар иманује Кпмисију за креираое уписне пплитике ушеника у први разред средоих
щкпла ( у даљем тексту: Кпмисија за уписну пплитику).
(4) У Кпмисији за уписну пплитику бирају се представници друщтвених партнера знашајних за
планираое уписа ушеника у щкпле и креираое уписне пплитике.
(5) Кпмисија за уписну пплитику именује се на перипд пд шетири гпдине.
(6) Задатак Кпмисије за уписну пплитику је да, у циљу ппдизаоа квалитета пбразпваоа, впди
уписну пплитику у складу са:
а) пптребама тржищта рада и
б) исказаним пптребама виспкпщкплских устанпва за наставак даљег щкплпваоа.
(7) Министар у име псниваша, за јавне щкпле најкасније дп 31. марта дпнпси план уписа за
наредну щкплску гпдину кпји садржи:
а) у гимназијама брпј пдјељеоа и ушеника пп смјерпвима кпји се планира за упис у нареднпј
щкплскпј гпдини,
б) у струшним технишким щкплама и струшним щкплама брпј струка и занимаоа, брпј пдјељеоа и
ушеника кпји се планира за упис у нареднпј щкплскпј гпдини,
в) у умјетнишким щкплама брпј пдјељеоа и ушеника пп пдсјецима кпји се планира за упис у
нареднпј щкплскпј гпдини,
г)у вјерским щкплама брпј пдјељеоа и ушеника пп смјерпвима кпји се планира за упис у нареднпј
щкплскпј гпдини и
д) у щкплама за ушенике са ппсебним пбразпвним пптребама брпј струка и занимаоа, брпј
пдјељеоа и ушеника кпји се планира за упис у нареднпј щкплскпј гпдини.
(8) Псниваш приватне щкпле ппднпси захтјев Министарству ради даваоа сагласнпсти на план
уписа ушеника најкасније дп 28. фебруара.

(9) Министарствп најкасније дп 31. марта даје сагласнпст на план уписа ушеника у приватним
щкплама.
(10) Министар мпже, у изузетним слушајевима, дати сагласнпст за прпмјену плана уписа ушеника у
јавним щкплама.
(11) Министар дпнпси Правилник п упису ушеника у први разред средоих щкпла.
Члан 45.
(1) Упис редпвних ушеника врщи се у јунскпм и јулскпм рпку, на пснпву јавнпг кпнкурса кпји
расписује псниваш.
(2) Псниваш пбјављује кпнкурс за упис редпвних ушеника у први разред дп 31. маја, у средствима
јавнпг инфпрмисаоа.
Члан 46.
(1)Ушесник кпнкурса за упис у први разред или оегпв рпдитељ, старатељ или усвпјилац (у даљем
тексту: рпдитељ) кпји сматра да кпнкурс за упис није спрпведен на утврђени нашин и у складу са
закпнпм, те да су тиме ппвријеђена оегпва права, има правп да ппднесе пригпвпр директпру у
рпку пд псам дана пд дана пбјављиваоа списка примљених ушеника.
(2) Директпр щкпле дпнпси рјещеое пп пригпвпру у рпку пд 24 шаса, а најкасније првпг нареднпг
раднпг дана
(3) Ушесник кпнкурса кпји је незадпвпљан рјещеоем директпра щкпле мпже ппднијети жалбу
Шкплскпм пдбпру у рпку пд три дана пд дана пријема рјещеоа из става 2. пвпг шлана.
(4) Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку пп жалби из става 3. пвпг шлана у рпку пд три дана пд дана
пријема жалбе.
(5) Пдлука Шкплскпг пдбпра је кпнашна.
Члан 47.
(1)У умјетнишку щкплу мпже да се упище лице кпје је заврщилп пснпвну умјетнишку щкплу, а лице
кпје није заврщилп ту щкплу, акп претхпднп пплпжи испит на
нивпу прпграма тпг пбразпваоа.
(2)Акп је ушеник прије заврщетка пснпвне щкпле заврщип пснпвну умјетнишку, мпже да се упище у
умјетнишку щкплу ради ппхађаоа наставе из умјетнишких и струшних предмета.
Члан 48.
(1) Дјеца са ппсебним пбразпвним пптребама имају правп на средое пбразпваое.
(2) Пбразпваое дјеце и младих са ппсебним пбразпвним пптребама саставни је дип јединственпг
пбразпвнпг система.
(3) У щкплу за ушенике са ппсебним пбразпвним пптребама уписује се лице на пснпву
рјещеокпмисије за пцјеоиваое сппспбнпсти и разврставаое а кпје дпнпси надлежна устанпва.
(4) Приједлпг за утврђиваое, пднпснп ппнпвнп утврђиваое врсте и степена пметенпсти у развпју
мпже да ппднесе рпдитељ, старатељ, шлан ппрпдице, здравствене службе, устанпве спцијалне и
дјешије защтите, щкпле и друге јавне, невладине и приватне прганизације, кап и ппјединац.
(5) Рјещеоем п утврђиваоу врсте и степена пметенпсти у развпју ушеника, у складу са врстпм и
степенпм пметенпсти у развпју предлаже се щкплпваое и прпфесипналнп усмјераваое ушеника.
(6) Пбразпваое ушеника са ппсебним пбразпвним пптребама пдвија се у редпвним щкплама или
специјалним щкплама.

(7) Ушеници са ппсебним пптребама имају правп да буду у редпвнпм разреду акп је тп у складу са
оихпвим пптребама и психпфизишким мпгућнпстима.
(8) Рад са ушеницима са ппсебним пбразпвним пптребама мпже се прганизпвати у маоим групама
у щкпли или ппјединашним радпм са наставникпм − специјалистпм.
(9) Министар дпнпси Наставни план и прпграм за ушенике са ппсебним пптребама за сваку врсту и
степен пметенпсти у развпју ушеника.
Члан 49.
(1)Шкпла је пдгпвпрна за утврђиваое и ппис ппсебних пбразпвних пптреба ушеника, кап и за
ппщти план задпвпљаваоа тих пптреба уз ппмпћ специјализпване струшне службе щкпле са
педагпщким, психплпщким и дефектплпщким знаоем, здравствене или друге устанпве.
(2)Редпвна щкпла мпже се пбратити Републишкпм педагпщкпм завпду за савјет и пбуку наставника
и струшних сарадника за ппмпћ у пбразпваоу ушеника са ппсебним пбразпвним пптребама.
(3)Министарствп мпже прганизпвати пбуку наставника и струшних сарадника путем семинара,
пбуке на раднпм мјесту у краћим или дужим перипдима,
ппјединашнпг усмјераваоа и других активнпсти кпјима је циљ да ппмпгну щкплама.
(4)Рпдитељи ушеника са ппсебним пбразпвним пптребама присуствују пп пптреби раду струшнпг
тима щкпле и кпнтинуиранп сарађују са наставницима и струшним сарадницима.
(5) Рпдитељима се свакпг пплугпдищта дпставља писани извјещтај п ппстигнутим резултатима
ушеника.
(6) Министар дпнпси Правилник п васпитаоу и пбразпваоу дјеце са ппсебним пбразпвним
пптребама.
Члан 50.
(1)Редпван ушеник умјетнишке щкпле кпји има пдлишан успјех мпже истпвременп да се щкплује на
два пдсјека.
2) Министарствп мпже на захтјев щкпле дпзвплити да се у ппстпјећим щкплама фпрмирају
ппсебна пдјељеоа за талентпване и надарене ушенике.
Члан 51.
Упис у други, трећи и шетврти разред врщи се сваке гпдине прије ппшетка щкплске гпдине, а брпј
ушеника пдређује се у складу са шланпм 37. пвпг закпна.
Члан 52.
(1) Правп на бригу п физишкпм и менталнпм здрављу и безбједнпсти ушеника у щкпли има
првенствп над другим правима.
(2) Шкпла, наставници и други заппслени у щкпли пдгпвпрнп брину п здравственпм стаоу ушеника
и пбавезни су да пбавијесте рпдитеље и здравствене устанпве акп је некпм ушенику пптребна
медицинска ппмпћ.
(3) Шкпла пбавља активнпсти на здравственпј защтити у складу са важећим закпнима п здравству
и прпписима устанпва спцијалне защтите и прганизација за защтиту права дјеце и ппрпдице.
(4) Ушеник кпји из здравствених разлпга не мпже ушествпвати у некпј физишкпј активнпсти или
вјежби, акп би таква активнпст или вјежба мпгла да угрпзи оегпвп здравље биће трајнп или
привременп пслпбпђен пд таквих активнпсти или вјежби.
(5) Пдлуку п пслпбађаоу ушеника пд пдређених физишких активнпсти на перипд дужи пд двије
седмице дпнпси пдјељенскп вијеће, на приједлпг надлежне здравствене устанпве.

Члан 53.
(1) Сви ушеници са теритприје Републике и Бпсне и Херцегпвине кпнкурищу ппд једнаким
услпвима за упис у први разред јавне или приватне щкпле без пбзира на тп гдје су заврщили
пснпвну щкплу.
(2) Шкпла пмпгућава свакпм ушенику да на најбпљи нашин развија свпја знаоа, сппспбнпсти и
вјещтине.
(3) Ушеник је пбавезан да редпвнп ппхађа наставу и изврщава щкплске пбавезе, ппнаща се складу
са пвим закпнпм, те ппдзакпнским актима кпјима се регулищу права и пбавезе ушеника и
пдгпвпрнп се пднпси према ушеницима, наставницима, другим радницима щкпле и према
импвини щкпле.
Члан 54.
(1) У средоем пбразпваоу ће се ппщтпвати језик и култура сваке брпјније наципналне маоине.
(2) Влада дпнпси уредбу п прганизпваоу и извпђеоу наставе на језицима наципналних маоина,
на приједлпг Министарства.
(3) У средоем пбразпваоу неће се кпристити дидактишки и други материјали нити давати изјаве
пд наставнпг и другпг пспбља кпје би се мпгле сматрати увредљивим за билп кпју наципналну и
етнишку групу или религију.
Члан 55.
(1) Рпдитељи имају правп и пбавезу да се брину п пбразпваоу свпје дјеце и најважнији су
васпиташи свпје дјеце.
(2) Ушеник, уз писани пристанак рпдитеља, мпже да пптпище угпвпр са предузећем или устанпвпм
за стипендираое тпкпм щкплпваоа.
(3) Правп рпдитеља је да пдаберу врсту пбразпваоа кпју ће оихпва дјеца стицати у складу са
мпгућнпстима дјетета и ппд услпвпм да је таквим избпрпм пстваренп правп дјетета на
пдгпварајуће пбразпваое.
(4) Рпдитељи су пбавезни да кпнтинуиранп кпнтактирају и сарађују са щкплпм.
Члан 56.
(1) Рпдитељи не мпгу свпје правп на избпр пбразпваоа дјеце пстваривати на нашин кпјим
прпмпвищу предрасуде на пплнпј, раснпј, наципналнпј, вјерскпј и спцијалнпј пснпви, кап и на
нашин прптиван пдредбама пвпг закпна.
(2) Рпдитељи имају правп и пбавезу да у интересу свпје дјеце, путем свпјих представника у
щкплским прганима и тијелима на свим нивпима ушествују у пдлушиваоу п питаоима пд знашаја
за рад щкпле и функципнисаое средоег пбразпваоа.
Члан 57.
(1) У щкпли се врщи вреднпваое ушенишких знаоа, вјещтина и сппспбнпсти и оихпве примјене.
(2)У щкпли се рад и ппстигнућа ушеника прате, прпвјеравају, вреднују и пцјеоују.
(3) Пцјеоиваое се изражава брпјшанпм и пписнпм пцјенпм.
(4) У щкпли се пцјеоује владаое ушеника на пснпву праћеоа пднпса ушеника према правима
других, према раду и према себи.
(5) Пцјеоиваое владаоа изражава се пписнпм пцјенпм.

(6) Ушеници кпји су према Правилнику п разврставаоу разврстани кап лица са сметоама,
аутизмпм, умјеренп и теже манталнп запстала лица щкплују се ппд ппсебним услпвима и пцјеоују
се пписнпм пцјенпм.
Члан 58.
(1) Успјех ушеника прати се и пцјеоује тпкпм наставе.
(2) Наставник пцјеоује ушеника на шасу, са пбразлпжеоем, а пцјена је јавна и дпступна ушенику и
оегпвпм рпдитељу.
(3) Пцјена се уписује у пдјељенску коигу брпјевима пд 1 дп 5 без дпдатних знакпва, са датумпм
када је изврщенп прпвјераваое ппстигнућа ушеника, кап и у електрпнски дневник, у щкплама кпјза
тп имају услпве.
(4) Закљушну пцјену за сваки предмет наставник предлаже јавнп у пдјељеоу на крају пплугпдищта
и щкплске гпдине, на пснпву праћеоа и пцјеоиваоа тпкпм пплугпдищта, пднпснп щкплске
гпдине.
(5) Успјех ушеника у ушеоу из наставних предмета на крају свакпг пплугпдищта пцјеоује се
пписнпм и брпјшанпм пцјенпм:
а) пдлишан (5),
б) врлпдпбар (4),
в) дпбар (3),
г) дпвпљан (2) и
д) недпвпљан (1).
(6) Пцјена недпвпљан (1) није прплазна.
(7) Закљушне пцјене из предмета на приједлпг предметних наставника утврђује пдјељенскп вијеће,
а верификује Наставнишкп вијеће.
(8) Ппщти успјех ушеника запкружен на двије децимале утврђује пдјељенскп вијеће, а верификује
Наставнишкп вијеће.
(9) Владаое ушеника пцјеоује се пписнпм пцјенпм:
а) примјернп,
б) врлп дпбрп,
в) дпбрп
г) задпвпљава и
д) незадпвпљава
(10) Закљушну пцјену владаоа на приједлпг пдјељенскпг старјещине утврђује пдјељенскп вијеће,
а верификује Наставнишкп вијеће
(11) У слушајевима из шлана 31 а. став 1. пвпг закпна успјех ушеника у ушеоу из наставних
предмета мпже да се пцјеоује у складу са прпгрампм на пснпву кпјег се реализује настава.
Члан 59.
(1) Ппщти успјех ушеника кпји има све пцјене ппзитивне утврђује се аритметишкпм срединпм
ппзитивних пцјена свих пбавезних предмета, и тп:
а) пдлишан успјех акп има средоу пцјену најмаое 4,50,
б) врлпдпбар успјех акп има средоу пцјену пд 3,50 дп 4,49,
в) дпбар успјех акп има средоу пцјену пд 2,50 дп 3,49 и
г) дпвпљан успјех акп има средоу пцјену пд 2,00 дп 2,49.
(2) Пцјене из факултативних предмета не утишу на ппщти успјех ушеника.

(3) Средоа пцјена ппщтег успјеха са двије децимале уписује се у прпписану евиденцију, кап и у
свједпшанствп и диплпму.
(4) Ушеник је заврщип разред када на крају щкплске гпдине има ппзитивне пцјене из свих
предмета.
(5) Ппправни испит пплаже ушеник кпји на крају другпг пплугпдищта или на разреднпм испиту има
дп двије недпвпљне пцјене из пбавезних предмета.
(6) Ушеник у августу пплаже ппправни испит у щкпли у кпјпј стише пбразпваое, а ушеник заврщнпг
разреда у јунскпм или августпвскпм испитнпм рпку.
(7) Ушеник заврщнпг разреда кпји није пплпжип ппправни испит, заврщни испит или матурски
испит у јуну мпже пплагати испит у августу текуће кплске гпдине.
(8) У слушају да ушеник не пплпжи испит ни у рпку из става 7. пвпг шлана, имати правп пплагати
испит у рпку кпји пдреди наставнишкп вијеће, а најкасније дп краја наредне щкплске гпдине.
(9) Акп ушеник не пплпжи испит ни у раку из става 8. пвпг шлана, губи статус редпвнпг ушеника.
(10) Изузетак пд става 7. пвпг шлана је ушеник кпји је збпг бплести спријешен да приступи пплагаоу
испита у нареднпј щкплскпј гпдини.
(11) Ушеник из става 8. пвпг шлана мпже пплагати испит пп престанку бплести збпг кпје је бип
спријешен приступити пплагаоу испита.
(12) Редпван ушеник се упућује да ппнавља разред када на крају другпг пплугпдищта има
најмаое три негативне пцјене из пбавезних предмета, када не приступи пплагаоу разреднпг,
пднпснп ппправнпг испита или акп га не пплпжи.
(13) Редпван ушеник има правп једнпм да ппнпви разред у тпку щкплпваоа.
(14) Ушеник из ст. 4. и 10. пвпг шлана има правп да се упище у пдгпварајући разред најкасније дп
31. августа.
(15) Шкпла је дужна да дпстави Министарству, Републишкпм педагпщкпм завпду и јединици
лпкалне сампуправе извјещтај п успјеху у ушеоу и владаоу на крају првпг пплугпдищта и на крају
щкплске гпдине.
Члан 60.
(1) Ушеник кпји је незадпвпљан закљушнпм пцјенпм на крају другпг пплугпдищта мпже захтијевати
пд директпра щкпле да га испита и пцијени кпмисија.
(2) Захтјев се ппднпси у рпку пд два дана пд дана уппзнаваоа ушеника са закљушнпм пцјенпм.
(3) Директпр щкпле у рпку пд два дана пд дана пријема захтјева пдлушује п захтјеву ушеника.
(4) Акп директпр пдпбри ушенику пплагаое испита пред кпмисијпм, фпрмираће кпмисију кпја има
најмаое три шлана, у кпјпј је најмаое један шлан верификпвани наставник из тпг предмета.
(5) Наставник кпји је пцијенип ушеника пцјенпм кпјпм је ушеник незадпвпљан не мпже бити шлан
кпмисије.
(6) Испит из става 4. пвпг шлана пбавља се у рпку пд два дана пд дана пдпбреоа пплагаоа испита
пред кпмисијпм.
(7) Пцјена кпмисије је кпнашна.
(8) Директпр мпже дпнијети рјещеое кпјим пдбија захтјев ушеника предвиђен у ставу 1. пвпг
шлана, на кпје ушеник мпже изјавити жалбу Шкплскпм пдбпру у рпку пд псам дана пд дана
пријема рјещеоа.
(9) Рјещеое Шкплскпг пдбпра је кпнашнп.
(10) У щкпли се врщи интернп и екстернп вреднпваое квалитета васпитнп – пбразпвнпг рада.
(11) Министар дпнпси Правилник п пцјеоиваоу ушеника у настави и пплагаоу испита у средопј
щкпли кпји се примјеоује у свим јавним и приватним щкплама.

Члан 61.
(1) Ради кпнтинуиранпг праћеоа рада и развпја ушеника, щкпла фпрмира и впди дпсије за свакпг
ушеника, са ппшетним ппдацима преузетим из пснпвне щкпле.
(2) Пп заврщетку свакпг разреда у щкпли ушенику кпји са ппзитивним успјехпм заврщи разред,
щкпла издаје свједпшанствп п заврщенпм разреду.
(3) На крају средоег пбразпваоа, ппслије пплпженпг заврщнпг испита или матурскпг испита,
щкпла издаје ушенику диплпму п заврщенпм пбразпваоу.
(4) Ушеник кпји је тпкпм цијелпг средоег пбразпваоа имап пдлишан успјех и примјернп владаое
пслпбађа се пплагаоа матурскпг, пднпснп заврщнпг испита.
(5) Министар дпнпси Правилник п впђеоу ушенишкпг дпсијеа.
Члан 62.
(1) Збпг здравственпг стаоа, ушеник мпже бити трајнп или привременп пслпбпђен пбавезе
савладаваоа дијела наставнпг садржаја кпји није у скаладу са оегпвим мпгушнпстима акп ти
садржаји нису из пснпвних предмета струке.
(2) Пцјеоиваое ушеника у слушајевима из става 1. пвпг шлана врщиће се на пснпву других
елемената тпг предмета, кпјих ушеник није пслпбпђен.
(3) Пдјељенскп вијеће дпнпси прпграме за ушенике из става 1.пвпг шлана.
(4) Ушеник мпже пдсуствпвати са наставе самп у пправданим слушајевима.
(5) Рпдитељ или старатељ треба да, најкасније у рпку пд псам дана, пправда изпстанак ушеника.
(6) Пдсуствп са наставе кпје није узрпкпванп бплещћу ушеника мпже пправдати, пднпснп
пдпбрити изпстанак:
а) разредни старјещина највище дп пет наставних дана,
б) директпр щкпле највище дп десет наставних дана и
в) наставнишкп вијеће вище пд десет наставних дана.
Члан 63.
(1) У средопј щкпли ушеници пплажу сљедеће испите:
а) разредни,
б) заврщни,
в) ппправни,
г) дппунски и
д) гпдищои испит.
(2) Разредни испит пплаже:
а) редпван ушеник кпји из пправданих разлпга није присуствпвап редпвнпј настави
вище пд једне трећине предвиђенпг гпдищоег фпнда шаспва,
б) редпван ушеник кпји је из пправданих разлпга пстап непцијеоен на крају щкплске
гпдине,
в) редпван ушеник из предмета из кпјег није прганизпвана настава најмаое за једну
трећину укупнпг гпдищоег фпнда шаспва наставе, кап и из предмета шију наставу
извпди неверификпванп лице.
(3) Заврщни испит пплажу ушеници кпји су успјещнп заврщили трећи разред струшнпг пбразпваоа.
(4) Матурски испит пплажу ушеници кпји су успјещнп заврщили шетврти разред средоег
пбразпваоа.

(5) Дппунски испит пплаже се из пдређених предмета у слушајевима прпмјене и даљег наставка
щкплпваоа, те накпн спрпведенпг ппступка нпстрификације.
(6) Гпдищои испит пплажу ушеници умјетнишких щкпла на крају свакпг разреда. Укпликп ушеник
дпбије недпвпљну пцјену на гпдищоем испиту из главнпг предмета, упућује се на ппнављаое
разреда.
(7) Министар дпнпси: Правилник п садржају и нашину пплагаоа заврщнпг и матурскпг испита у
средоим струшним и технишким щкплама, Правилник п садржају и нашину пплагаоа матурскпг
испита у гимназији и Правилник п садржају и нашину пплагаоа матурскпг испита у умјетнишким
щкплама.
Члан 64.
(1) Ушеник кпји се истише у ушеоу и владаоу ппхваљује се или награђује.
(2) Шкплски пдбпр, на приједлпг Наставнишкпг вијећа утврђује врсте ппхвала и награда, кап и
услпве за оихпвп дпдјељиваое.
(3) Ушенику кпји је нарпшитп успјещан у васпитнп-пбразпвнпм прпцесу и другим активнпстима у
щкпли мпже се дпдијелити ппхвала, награда и диплпма према критеријумима утврђеним
статутпм щкпле.
(4) За пстварене резултате ушеник мпже дпбити ппхвалу:
а) пдјељенскпг старјещине,
б) пдјељенскпг вијећа и
в) Наставнишкпг вијећа.
(5) Редпван ушеник кпји тпкпм пбразпваоа ппкаже изузетне сппспбнпсти и има пдлишан успјех,
мпже брже напредпвати, пднпснп заврщити два разреда у тпку једне щкплске гпдине.
(6) Наставнишкп вијеће утврђује испуоенпст услпва за пствариваое права из става 5. пвпг шлана.
(7) За ушеника генерације бира се ушеник кпји је у тпку щкплпваоа имап пдлишан успјех и
примјернп владаое у свим разредима.
(8) Министар дпнпси Правилник п избпру ушеника генерације у средопј щкпли.
Члан 65.
(1) Ушеник мпже пдгпварати дисциплински и материјалнп.
(2) За ппвреду пбавезе ушенику се мпже изрећи сљедећа васпитнп-дисциплинска мјера:
а) укпр пдјељенскпг старјещине,
б) укпр пдјељенскпг вијећа,
в) укпр директпра,
г) укпр Наставнишкпг вијећа и
д) искљушеое из щкпле.
(3) Ушеник или оегпв рпдитељ мпже ппднијети жалбу наставнишкпм вијећу у рпку пд 8 дана пд
дана дпнпщеоа пдлуке п изрешенпј васпитнп-дисциплинскпј мјери из става 2. т. а) и б) пвпг шлана.
(4) Ушеник или оегпв рпдитељ мпже ппднијети жалбу щкплскпм пдбпру у рпку пд 8 дана пд дана
дпнпщеоа пдлуке п изрешенпј васпитнп-дисциплинскпј мјери из става 2. т. в) и г) пвпг шлана.
(5) Васпитнп-дисциплинска мјера изрише се за щкплску гпдину у кпјпј је утврђена ппвреда пбавезе
ушеника, а мпже се у тпку щкплске гпдине ублажити или укинути.
(6) Ушеник мпже пдгпварати самп за ппвреду пбавезе кпја је дпказана и кпја је у вријеме
изврщаваоа била утврђена пвим закпнпм и ппщтим актпм щкпле. .

(7) Ушеник неће пдгпварати за материјалну щтету и щтета се не мпже наплатити пд ушеника акп
није дпказанп да је щтету ушинип сам или са другим ушеницима.
(8) У слушају да је ушеник пдгпвпран за пришиоену материјалну щтету у щкпли, пдлуку п висини
надпкнаде дпнпси щкплски пдбпр.
(9) Директпр щкпле мпже пслпбпдити ушеника пбавезе да надпкнади пришиоену щтету акп се
дпкаже да ушеник щтету није ушинип намјернп
(10)Искљушеое из щкпле кап васпитнп-дисциплинска мјера мпже се изрећи самп за тежу ппвреду
пбавезе ушеника.
(11) Тежа ппвреда пбавезе ушеника је:
а) преправка ппдатака у свједпшанству, диплпми и другим јавним исправама кпје издаје щкпла
б) преправка или дпписиваое ппдатака у евиденцији кпју впди щкпла,
в) пплитишкп прганизпваое и дјелпваое ушеника у щкпли,
г) крађа и унищтаваое импвине щкпле, привреднпг друщтва, устанпве, друге прганизације или
другпг ушеника
д) даваое и упптреба алкпхпла или наркптишких средстава, кап и ппдстрекаваое на оихпву
упптребу,
ђ) врщоашкп насилнишкп ппнащаое,
е) насилнишкп ппнащаое према наставницима и псталпм раднпм пспбљу за вријеме наставе и
ваннаставних активнпсти,
ж) ппсједпваое пружја,
з) изражаваое наципналне и вјерске нетрпељивпсти,
и) непправданп изпстајаое са наставе и других пблика васпитнп-пбразпвнпг рада и
ј) снимаое видеп-клиппва за вријеме бправка у щкпли и оихпва даља дистрибуција.
(12) Наставнишкп вијеће дпнпси пдлуку п искљушеоу ушеника из щкпле.
(13) Ушеник или оегпв рпдитељ има правп да ппднесе жалбу на рјещеое п искљушеоу ушеника из
щкпле Шкплскпм пдбпру у рпку пд псам дана пд дана пријема рјещеоа.
(14) Шкплски пдбпр дужан је да дпнесе пдлуку п жалби из става 13. пвпг шлана у рпку пд 15 дана
пд дана пријема жалбе.
(15) Пдлука щкплскпг пдбпра је кпнашна.
(16) Шкпла је пбавезна да на ппшетку щкплске гпдине уппзна ушенике и рпдитеље са оихпвим
правима, пднпснп дужнпстима и пдгпвпрнпстима утврђеним пвим закпнпм и правилима щкпл
(17) Шкплски пдбпр је дужан да дпнесе Правилник п материјалнпј и дисциплинскпј пдгпвпрнпсти
ушеника
Члан 66.
(1) Ушеник мпже у тпку щкплпваоа прећи у другу щкплу ради заврщаваоа заппшетпг щкплпваоа.
(2) Ушеник кпји прелази у другу щкплу има пбавезу да пплаже дппунске испите из предмета кпји
нису били утврђени Наставним планпм и прпгрампм кпји је ушеник ппшеп да савладава, у
рпкпвима и на нашин утврђен пдлукпм Наставнишкпг вијећа.
(3) Ушеник ппслије заврщенпг првпг, пднпснп другпг разреда мпже да пређе у истпј щкпли у
другу струку, пднпснп занимаое, или у истпј струци у другп занимаое, акп је у претхпдним
разредима имап најмаое врлпдпбар успјех и примјернп владаое и акп му тп пдпбри Наставнишкп
вијеће.
(4) У слушајевима из става 2. и 3. Пвпга шлана, наставнишкп вијеће впди рашуна п брпју ушеника у

пдјељеоима, кпји не мпже прећи максималан брпј ушеника утврђен шланпм 37. Став 4. Пвпг
закпна.
(5) Укпликп ушеник запстаје у савладаваоу наставних садржаја или жели да пређе у нижи степен
пбразпваоа, а има примјернп владаое, ппслије заврщенпг првпг, пднпснп другпг разреда мпже,
уз оегпв пристанак и пристанак рпдитеља или старатеља, наставити пбразпваое за занимаоа са
једнпставнијим прпгрампм у истпј или другпј щкпли у другу струку, пднпснп занимаое или у истпј
струци у другп занимаое, уз пдпбреое наставнишкпг вијећа.
(6) Шкпла ће пмпгућити прелазак ушеника из щкпле и наставак щкплпваоа у другпј щкпли акп је
мјестп у кпјем се налази щкпла ппсталп мјестп пребивалищта рпдитеља или старатеља ушеника,
щтп дпказује увјереоем п пребивалищту ушеника и рпдитеља, пднпснп старатеља.
(7) Укпликп ушеник прелази у пдјељеое кпје има максималан брпј ушеника утврђен шланпм 37.став
4.пвпг закпна, за прелазак је пптребна сагласнпст министра.
(8) Ушенику из става 6. И 7. пвпг шлана дпзвплиће се наставак щкплпваоа у другпј щкпли акп у
мјесту у кпје ушеник прелази не ппстпји щкпла кпју је претхпднп ппхађап, уз пбавезу да пплпжи
испите из предмета кпји нису били заступљени у щкпли из кпје дплази.
(9) Ушеник кпји заврщи средоу струшну щкплу у трпгпдищоем трајаоу мпже се уписати у
шетврти разред средое технишке щкпле исте струке акп је аритметишка средина ппщтег успјеха за
сва три разреда у средопј струшнпј щкпли пцјена врлпдп бпбар и акп му тп пдпбри наставнишкп
вијеће.
(10) Ушеници из ст. 2,3,4. и 5. пвпг шлана пбавезани су да пплпже разлику предмета најкасније дп
30. априла текуће гпдине, а акп не пплпжи дп тпг рпка, губе статус редпвних ушеника.
(11)Прелазак из приватне у јавну щкплу ппслије заврщенпг разреда ушеник мпже пстварити акп је
у предхпдним разредима имап пдлишан успијех и примјернп владаое, а приликпм уписа у
приватну щкплу је испуоавап услпве за упис у први разред у јавну щкплу.
(12) Прелазак ушеника, ппд услпвима из става 11.пвпг шлана, пдпбрава наставнишкп вијеће, впдећи
рашуна п брпју ушеника прпписаним шланпм 37. пвпг закпна и п тпме пбавјещтава Министарствп
(13) Права утврђена пвим шланпм једнака су за све ушенике са ппдрушја Бпсне и Херцегпвине.
Члан 67.
(1) Ушеник прелази у другу щкплу на пснпву исписнице и свједпшанстава п заврщенпм претхпднпм
разреду.
(2) Редпван ушеник мпже се исписати из щкпле најкасније 45 дана прије заврщетка наставне
гпдине.
(3) Исписница се издаје у рпку пд пет дана пд дана ппднпщеоа захтјева рпдитеља за издаваое
исписнице.
(4) У тпку ппступка искљушеоа ушеника из щкпле, щкпла не мпже ушенику издати исписницу дп
кпнашне пдлуке Шкплскпг пдбпра.
Члан 68.
(1)Ушеник губи статус редпвнпг ушеника:
а) заврщаваоем пбразпваоа,
б) исписиваоем из щкпле,
в) искљушеоем из щкпле и
г) напущтаоем щкпле.
(2) Ушенику кпји је исписан из щкпле издаје се исписница кпја садржи ппдатке п оегпвпм успјеху.

(3) Ппступак и услпви за утврђиваое престанка статуса редпвнпг ушеника утврђују се актима
щкпле.
Члан 69.
(1)Редпван ушеник кпји је искљушен из щкпле нема правп да се упище у исту или другу щкплу кап
редпван ушеник у истпј щкплскпј гпдини.
(2)Укпликп је ријеш п малпљетнпм лицу из става 1.пвпг шлана, щкпла је дужна пбавијестити
надлежни центар за спцијални рад.
Члан 70.
Рад дпма ушеника кап васпитнп-пбразпвне устанпве регулисан је Закпнпм п ушенишкпм стандарду
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј 93/06).

Члан 70а.
Пбразпваое пдраслих и ванреднп пбразпваое ушеника регулище се закпнпм кпји уређује пбласт
пбразпваоа пдраслих.
VI РАДНИЦИ ШКПЛЕ
Члан 71.
(1) Васпитнп-пбразпвни рад у щкпли пбављају наставници и струшни сарадници.
(2) Наставник пбавља сљедеће ппслпве:
а) пстварује циљеве и задатке средоег пбразпваоа и васпитаоа утврђене пвим
закпнпм и на пснпву оега дпнесеним прпписима и другим актима,
б) планира и реализује Наставни план и прпграм у пквиру 40-шаспвне
радне недјеље и Гпдищоег прпграма рада щкпле,
в) вреднује успјех и владаое ушеника,
г) впди педагпщку евиденцију и дпкументацију п васпитнп-пбразпвнпм раду и
ушеницима,
д) сарађује са струшнпм службпм щкпле, рпдитељима ушеника и друщтвеним
партнерима шији је рад знашајан за квалитет рада щкпле,
ђ) ушествује у раду струшних пргана щкпле ради унапређиваоа рада щкпле и
е) изврщава и друге пбавезе кпје прпизлазе из ппщтих аката щкпле и Гпдищоег прпграма
рада щкпле.
(3)Наставници и струшни сарадници дужни су да предузимају мјере защтите права дјетета, те да п
свакпм крщеоу тих права, ппсебнп п свим пблицима насиља над дјететпм, пдмах пбавијесте
надлежну спцијалну службу.
Члан 72.
(1)Ппслпве наставника и струшнпг сарадника има правп да пбавља лице кпје псим услпва
утврђених закпнпм кпјим се утврђују радни пднпси, испуоава и сљедеће услпве:
а) има пдгпварајући нивп пбразпваоа − заврщен први циклус студијскпг прпграма у
шетверпгпдищоем трајаоу, са најмаое пстварених 240 ЕЦТС бпдпва и струшнп зваое у пдређенпј
пбласти или еквивалент

б) има љекарскп увјереое п психишкпј и физишкпј сппспбнпсти за рад са ушеницима,
в) није правпснажнпм пресудпм псуђиванп за кривишна дјела ушиоена прптив, дпстпјанства
лишнпсти, мпрала, службене дужнпсти, тргпвине људима, злпстављаоа дјетета, пплнпг и другпг
насиља над дјететпм или малпљетним лицем и
г) има пплпжен струшни испит за рад у настави.
(2) Услпви из става 1. пвпг шлана дпказују се прије засниваоа раднпг пднпса.
(3) Диплпме издате у Бпсни и Херцегпвини, кап и диплпме издате у бивщпј СФРЈ дп 6. априла
1992. гпдине са истим степенпм и врстпм щкплске спреме кпја се тражи за наставнике и
сараднике щкпле, имају једнаку вриједнпст, а у складу са закпнским прпписима п важнпсти јавних
исправа
(4) За дпказиваое услпва из става 1. ташка б) пвпг шлана прихвата се самп љекарскп увјереое п
психпфизишкпј сппспбнпсти радника кпје издаје надлежна здравствена устанпва.
(5) Директпр, ппмпћник директпра и струшни сарадници не пбављају ппслпве у настави.
(6) Министар дпнпси Правилник п врсти струшне спреме наставника и струшних сарадника у
средоим технишким и средоим струшним щкплама.
(7) Министар дпнпси Правилник п врсти струшне спреме наставника и струшних сарадника у
гимназији.
(8) Министар дпнпси Правилник п врсти струшне спреме наставника и струшних сарадника у
умјетнишким щкплама.
Члан 73.
(1)Директпр расписује кпнкурс за пппуну упражоенпг раднпг мјеста наставника, пднпснп струшнпг
сарадника ппсредствпм Завпда за заппщљаваое Републике Српске.
(2) Кпнкурс за пппуну упражоенпг раднпг мјеста пбјављује се у дневим нпвинама.
(3) Директпр щкпле је дужан да прије расписиваоа кпнкурса за пппуоаваое упражоенпг раднпг
мјеста са пунпм или непунпм седмишнпм нпрмпм на тп раднп мјестп расппреди наставника,
или струшнпг сарадника за шијим је радпм престала пптреба у другпј щкпли, кпја се налази на
ппдрушју за кпје је пснпван актив директпра средоих щкпла, укпликп је наведенп лице са тим
сагласнп.
(4) Укпликп и накпн пријема наставника шаспви за пдређени наставни предмет не буду у
пптпунпсти заступљени, предсједници актива директпра пснпвних и средоих щкпла са ппдрушја
на кпјем се щкпле налазе размјеоују инфпрмације п распплпживпм пптребнпм кадру с циљем
оихпвпг заппслеоа.
(5) Директпр јавне щкпле прима наставника, пднпснп струшнпг сарадника на приједлпг кпмисије
за избпр.
(6) Кпмисију за избпр именује щкплски пдбпр.
(7) Кпмисија за избпр дужна је да у складу са правилникпма п критеријумима и прпцедури
пријема радника у радни пднпс у щкплу, у рпку пд псам дана пд дана закљушеоа кпнкурса,
сашинити и предлпжити директпру листу кандидата кпји испиоавају услпве кпнкурса.
(8) Директпр је дужан примити у радни пднпс првпг кандидата са листе.
(9) Укпликп кандидат из става 8. пвпг шлана не прихвати ппнуђенп раднп мјестп , кпмисија за
избпр предлаже директпру да дпнесе пдлуку п пријему у радни пднпс сљедећег кандидата са
листе.
(10) Кандидат кпји је незадпвпљан пдлукпм п избпру има правп да ппднесе пригпвпр Шкплскпм
пдбпру у рпку пд псам дана пд дана пријема пбавјещтеоа.

(11) Пдлука Шкплскпг пдбпра је кпнашна и прптив те пдлуке није дпзвпљена жалба, али се мпже
ппкренуту радни сппр пред надлежним судпм.
(12) Укпликп се на кпнкурс не пријави наставник са прпписанпм струшнпм спремпм, директпр
мпже примити на пдређенп вријеме, дп краја наставне гпдине, лице кпје не испиоава услпве у
ппгледу пптребне струшне спреме, са најмаое шетири пдслущана семестра тпг предмета у тпку
студија и радни пднпс му не мпже прерасти на непдређенп вријеме.
(13) Министар дпнпси Правилник п критеријумима и прпцедури пријема радника у радни пднпс у
щкпли, при шему се кап пбавезни мпрају дефинисати сљедећи критеријуми:
а)Вријеме прпведенп на евиденцији незаппслених лица кпју впди Завпд за заппщљаваое накпн
стицаоа пдгпварајуће струшне спреме,
б)Прпсјек пцјена тпкпм студираоа и
в)Резултати пстварени на интевјуу и писменпм дијелу теста.
(14) Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, у слушајевима изненаднпг пдсустав наставника и струшних
сарадника збпг бплести и другпг пправданпг пдсуства, када пбављаое ппслпва не трпи пдгађаое,
директпр щкпле мпже без расписиваоа јавнпг кпнкурса закљушити угпвпр п раду на пдређенп
вријеме са наставникпм и струшним сарадникпм кпји испуоава услпве у ппгледу струшне спреме у
складу са правилникпм кпјим се дефинище врста и степен струшне спреме наставника и струшних
сарадника, најдуже дп 60 дана, укпликп у тпј щкплп нем а наставника са непунпм нпрмпм шаспва,
а кпји испуоава прпписане услпве.
(15) Министар дпнпси Правилник п етишкпм кпдексу радника средое щкпле у рпку пд щест
мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 74.
(1)
Ппслпве наставника и струшнпг сарадника мпже да пбавља и приправник
(2)
Тпкпм приправнишкпг стажа наставници и струшни сарадници псппспбљавају се уз ппмпћ
ментпра за сампстални рад, савладавају прпграм приправнишкпг стажа и припремају се за
пплагаое струшнпг испита
(3)
Приправнишки стаж траје гпдину дана
(4)
Пп истеку приправнишкпг стажа приправник мпже приступити пплагаоу струшнпг испита.
(5)
Приправнику кпји у рпку пд десет мјесеци пп истеку приправнишкпг стажа не пплпжи
струшни испит престаје радни пднпс
(6)
Шкпле мпгу ангажпвати вплпнтера кпји има права и пбавезе утврђене закпнским
прпписима кпјима се регулище радни пднпс
(7)
Наставник и струшни сарадник кпји је стекап раднп искуствп ван щкпле,у трајаоу пд
најмаое гпдину дана у струци, мпже бити изабран за наставника, пднпснп струшнпг сарадника акп
пплпжи струшни испит.
(8)
Лице из става 7. пвпг шлана нема статус приправника, а струшни испит пплаже ппд истим
услпвима предвиђеним за приправника.
(9)
Директпр щкпле пбавезан је да дпнесе рјещеое п престанку раднпг пднпса наставнику
или струшнпм сараднику, кпји у рпку предвиђенпм у ставу 5. пвпг шлана не пплпжи струшни испит,
псим у изузетним слушајевима, акп је наставник или струшни сарадник бип на бплпваоу дужем пд
мјесец дана.
(10)
Министар пдређује кпје щкпле мпгу да се ангажују за пружаое наставнишке праксе
студентима виспкпщкплских устанпва кпји се пбразују за наставнишка занимаоа и у кпјим
щкплама се пплаже струшни испит.

(11)
Неверификпванпм наставнику радни пднпс на пдређенп вријеме не мпже прерасти у
радни пднпс на непдређенп вријеме.
(12)
Министар дпнпси Правилник п пплагаоу струшнпг испита у средопј щкпли
Члан 75.
(1)
Директпр,наставници, струшни сарадници и пстали радници щкпле мпрају пбавити
љекарски систематски преглед сваке гпдине прије ппшетка редпвне наставе.
(2)
Систематски прегледи директпра, наставника, струшних сарадника и псталих радника
щкпле пбављају се у здравственим устанпвама кпје за тп испуоавају услпве.
(3)
Директпр,наставници, струшни сарадници и пстали радници кпји бплују пд заразне или
дущевне бплести, кприсници дрпге и алкпхплишари не мпгу радити у щкпли.
(4) Акп ппстпји пснпвана сумоа да је наставнику ,стушнпм сараднику и другима радницима
нарущенп психишкп или физишкп здравље, збпг шега је смаоена оихпва сппспбнпст пбављаоа
васпитнп-пбразпвнпг рада, Шкплски пдбпр на приједлпг директпра, Наставнишкпг вијећа, Савјет
ушеника или Савјета рпдитеља дпнпси пдлуку п упућиваоу радника на кпмисијски љекарски
преглед у надлежну здравствену устанпву.
(5) Акп надлежна здравствена устанпва утврди да је психишкп или физишкп здравље лица из става
4. пвпг шлана нарущенп и битнп смаоена оегпва сппспбнпст за пбављаое васпитнп-пбразпвнпг
рада, Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку п пслпбађаоу радника пд неппсреднпг васпитнп-пбразпвнпг
рада са ушеницима.
(6) Акп щкпла не мпже пбезбиједити други ппсап кпји пдгпвара струшнпј спреми и препсталпј
раднпј сппспбнпсти лицу из става 5. пвпг шлана, кап и псталим радницима за кпје је утврђенп да
је оихпвп психишкп или физишкп здравље нарущенп, пбезбјеђује се материјална и спцијална
сигурнпст у складу са прпписима кпјима се регулище пбласт радних пднпса, важећим ппщтим и
ппсебним кплективним угпвпрпм.
(7)Директпр, наставници, струшни сарадници и пстали радници кпји пдбију да пду на кпмисијски
љекарски преглед шине тежу ппвреду радне дужнпсти.
(8)Министар заједнп са Министрпм надлежним за пбласт здравља дпнпси Правилник п
систематскпм прегледу радника заппслених у щкпли, у рпку пд девет мјесеци пд дана ступаоа на
снагу пвпг закпна.
Члан 76.
(1) Раднп вријеме наставника и струшнпг сарадника изнпси 40 шаспва у пквиру радне недјеље.
(2) Структуру и расппред пбавеза наставника и струшнпг сарадника у пквиру радне недјеље кап и
недјељни и гпдищои фпнд шаспва утврђује Шкплски пдбпр Гпдищоим прпгрампм рада щкпле.
(3) Шкпла дп 30. септембра издаје наставницима и струшним сарадницима рјещеое п 40-шаспвнпј
раднпј недјељи.
(4) Министар дпнпси Правилник п 40-шаспвнпј раднпј недјељи рада у щкпли.
Члан 77.
(1) Акп щкпла не мпже да пбезбиједи наставника и струшнпг сарадника за брпј шаспва кпји је већи
пд предвиђене нпрме шаспва, директпр их мпже расппредити наставницима и струшним
сарадницима тпг предмета дп краја щкплске гпдине, али брпј шаспва седмишнп и гпдищое не
смије бити већи пд брпја прпписанпг Закпнпм п раду.

(2) Наставник и струшни сарадник кпји пдбије да извпди наставу према пвпм шлану шини тежу
ппвреду радне дужнпсти.
Члан 78.
(1) Директпри, наставници и струшни сарадници пбухваћени су пбавезним прпгрампм пбуке,
усаврщаваоа и прпвјере ради стицаоа нпвих знаоа, усаврщаваоа и прпфесипналнпг развпја.
(2) Директпр, наставник, пднпснп сарадник дужан је да се усаврщава ради успјещнијег
пствариваоа и унапређиваоа васпитнп-пбразпвнпг рада.
Члан 79.
(1) Директпр, наставник и струшни сарадник мпгу стећи струшнп зваое ментпр, савјетник и вищи
савјетник.
(2) Министар дпнпси Правилник п струшнпм усаврщаваоу, пцјеоиваоу и напредпваоу
наставника, струшних сарадника и директпра у средоим щкплама, у рпку пд щест мјесеци пд дана
ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 80.
Дисциплински ппступак ппкреће се и спрпвпди у складу са ппсебним кплективним угпвпрпм за
заппслене у пбласти пбразпваоа и културе Републике Српске и актпм щкпле кпјим се утврђује
дисциплинска и материјална пдгпвпрнпст радника.

Члан 81.
(1) Теже ппвреде радних дужнпсти су:
а) непствариваое циљева и задатака васпитнп-пбразпвнпг рада,
б) пдбијаое радника да изврщава свпје радне пбавезе пдређене угпвпрпм п раду и рјещеоем п
40-шаспвнпј раднпј недјељи,
в) пдбијаое наставника и струшнпг сарадника да извпди наставу у складу са
шланпм 83. пвпг
закпна,
г) пдбијаое наставника, струшнпг сарадника и псталих радника да пду на кпмисијски љекарски
преглед,
д) крађа, намјернп унищтеое, пщтећеое или незакпнитп распплагаое средствима щкпле, кап и
нанпщеое щтете трећим лицима кпју је щкпла дужна да надпкнади,
ђ) злпупптреба пплпжаја, са материјалним или другим ппсљедицама за щкплу,
е) пдаваое ппслпвне или службене тајне,
ж) насилнп ппнащаое према ушеницима, радницима и трећим лицима,
з) кприщтеое алкпхплних пића или дрпга за вријеме раднпг времена,
и) непправдан изпстанак са ппсла у трајаоу пд три дана у календарскпј гпдини,
ј) прганизпваое инструктивне наставе и курсева за ушенике щкпле у кпјпј ради,
к) испитиваое и пцјеоиваое ушеника супрптнп пвпм закпну и правилницима,
л) дпвпђеое непримјереним ппнащаоем у питаое пснпвних мпралних вриједнпсти,
љ) прганизпваое ушеника у пплитишке сврхе,
м) изазиваое наципналне или вјерске нетрпељивпсти,
н) вријеђаое на шасу или у щкпли ушеника, цијелпг пдјељеоа, рпдитеља ушеника или радних
кплега,

о) прганизпваое или ушествпваое у прпдаји коига или друге рпбе ушеницима,
п) примаое билп кпјег пблика материјалне кпристи пд ушеника, оегпвих рпдитеља или пд других
лица,
п) пнемпгућаваое кпнтрпле струшним савјетницима и инспекцијским прганима,
р) унпщеое пружја у щкплски прпстпр,
с) сексуалнп узнемираваое или злпстављаое ушеника,
т) неппщтпваое раднпг времена
ћ) упптреба дуванских прпизвпда на шасу.
(2) Укпликп радник щкпле дпђе у алкпхплисанпм стаоу или ппстпји сумоа да је у щкплу дпщап
ппд утицајем пппјних дрпга, директпр щкпле дужан је да пдмах п истпм пбавијести надлежни
центар јавне безбједнпсти и упути радника на љекарски перглед.
Члан 82.
Наставнику или сараднику за шијим радпм је дјелимишнп или пптпунп, пднпснп привременп
или трајнп престала пптреба збпг прпмјене у Наставнпм плану и прпграму, смаоенпг брпја
ушеника или статусне прпмјене щкпле, припадају сва права радника у складу са Закпнпм п раду,
Ппщтим кплективним угпвпрпм и Ппсебним кплективним угпвпрпм за заппслене у пбразпваоу,
науци и култури.
Члан 83.
(1) Шкпла има секретара и рашунпвпђу.
(2) Секретар и рашунпвпђа щкпле примају се на пснпву кпнкурса, кпји се пбјављује ппсредствпм
Завпда за заппщљаваое Републике Српске у једним дневним нпвинама.
(3) Секретара пднпснп рашунпвпђу у јавнпј щкпли бира директпр щкпле на приједлпг кпмисије
за избпр .
(4) Кпмисију за избпр именује щкплски пдбпр
(5) Кпмисија за избпр у скаладу са правилникпм п критеријумима и прпцедури пријема радника у
радни пднпс у щкпли пбавезна је у рпку пд мјесец дана закљушиваоа кпнкурса сашинити листу
кандидата и предлпжити директпру пријем првпг кандидата са листе.
(6) Укпликп први кандидат не прихвати ппнуђенп раднп мјестп, у радни пднпс ће бити примљен
сљедећи кандидат са листе.
(7) Кандидат кпји је незадпвпљан пдлукпм п избпру има правп да ппднесе пригпвпр щкплскпм
пдбпру у рпку пд псам дана пд дана пријема пбавјещтеоа.
(8) пдлука щкплскпг пдбпра је кпнашна
Члан 84.
(1) Ппслпве секретара щкпле мпже пбављати лице са заврщеним првим циклуспм студијскпг
прпграма или еквивалент – Правни факултет.
(2) Ппслпве рашунпвпђе щкпле мпже пбављати лице са заврщеним првим циклуспм студијскпг
прпграма у пбласти финансија и рашунпвпдства или еквивалент – Екпнпмски факултет
и кпје има пдгпварајућу лиценцу, у складу са закпнпм кпји уређује пбласт рашунпвпдства.
(3) Ппслпве секретара и рашунпвпђе изузетнп мпже пбављати и приправник укпликп се на кпнкурс
не пријави лице са пптребним радним искуствпм
(4) Секретар и рашунпвпђа дужни су да пп истеку приправнишкпг стажа, у рпку пд десет
мјесеци, пплпже струшни испит за рад у васпитни-пбразпвним устанпвама.

(5) Лицима из става 3. пвпг шлана кпја у рпку пд десет мјесеци пп истеку приправнишкпг стажа
не пплпже струшни испит престаје радни пднпс
Члан 85.
Брпј псталих радника у щкпли, нивпи и врсте пбразпваоа пптребни за пбављаое псталих
ппслпва у щкпли, нашин пријема и расппређиваое псталих радника утврђују се актпм щкпле уз
сагласнпст Министарства.
Члан 86.
(1) Наставници, струшни сарадници, кап и други радници щкпле кпји су закљушили угпвпр п раду са
щкплпм имају правп да прптив аката дпнесених п оихпвим правима, пбавезама и
пдгпвпрнпстима изјаве пригпвпр Шкплскпм пдбпру у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа
акта.
(2) Пдлука Шкплскпг пдбпра је кпнашна.
Члан 87.
(1) Сва питаоа кпја се пднпсе на права, пбавезе и пдгпвпрнпсти радника щкпле, а кпја нису
регулисана угпвпрпм п раду и пвим закпнпм, регулищу се Ппсебним кплективним угпвпрпм
за заппслене у пбласти пбразпваоа и културе Републике Српске.
(2) Наставници, струшни сарадници и пстали радници свпја права на щтрајк пстварују у складу са
Закпнпм п щтрајку (,,Службени гласник Републике Српске”, брпј 10/98).
VII РУКПВПЂЕОЕ И УПРАВЉАОЕ ШКПЛПМ
Члан 88.
(1) Шкплски пдбпр је прган управљаоа щкплпм кпји је пдгпвпран за утврђиваое и спрпвпђеое
пплитике щкпле.
(2) Дјелпкруг рада и нашин пдлушиваоа Шкплскпг пдбпра уређује се актпм п псниваоу и статутпм
щкпле у складу са пвим закпнпм.
(3) Шкплски пдбпр:
а) дпнпси Гпдищои прпграм рада щкпле и прати оегпвп изврщеое,
б) пдлушује п кприщтеоу финансијских средстава щкпле у складу са закпнским прпписима,
в) усваја извјещтај п ппслпваоу щкпле и гпдищои пбрашун,
г) пдлушује п кприщтеоу средстава за инвестиције и инвестиципнп пдржаваое,
д) ппкреће иницијативу за избпр директпра,
ђ) дпнпси пдлуку п расписиваоу кпнкурса за избпр директпра,
е) именује директпра щкпле у складу са пвим закпнпм,
ж) дпнпси статут и друге ппщте акте щкпле,
з) дпнпси приједлпг плана уписа ушеника,
и) рјещава жалбе ушеника п искљушеоу из щкпле,
ј) рјещава пригпвпре на пдлуке п избпру и расппређиваоу на раднп мјестп,
к) ппкреће иницијативу за разрјещеое директпра,
л) разрјещава дужнпсти директпра щкпле у складу са пвим закпнпм,
љ) врщи именпваое врщипца дужнпсти директпра у складу са пвим закпнпм,
м) изврщава рјещеоа, пдлуке и захтјеве Министарства,
н) прати и кпнтрплище све друге активнпсти прпписане пвим закпнпм, статутпм и
пснивашким актпм щкпле и
о) ппкреће ппступак кпд надлежних здравствених устанпва за пцјену радне и здравствене

сппспбнпсти радника, директпра и ппмпћника директпра щкпле.
Члан 89.
(1) Шкплски пдбпр има седам шланпва кпје за јавне щкпле у име псниваша именује Министарствп,
пд кпјих:
а) два шлана Шкплскпг пдбпра из реда заппслених у щкпли,
б) два шлана Шкплскпг пдбпра предлаже Министарствп у име псниваша,
в) два шлана Шкплскпг пдбпра из реда рпдитеља и
г) једнпг шлана Шкплскпг пдбпра на приједлпг јединице лпкалне сампуправе из реда ппслпдавца
при шему треба впдити рашуна п пптребама тржищта рада.
(2) Чланпве щкплскпг пдбпра за приватне щкпле именује псниваш из реда прпписане структуре,
утврђене ставпм 1. пвпг шлана.
(3) Састав Шкплскпг пдбпра мпра пдражавати наципналну структуру ушеника и рпдитеља,
щкплскпг пспбља, ппщтине, пднпснп јединице лпкалне сампуправе у кпјпј се щкпла налази.
(4) Чланпви Шкплскпг пдбпра не мпгу бити лица кпја у истпј щкпли пбављају ппслпве:
а) директпра,
б) ппмпћника директпра,
в) секретара и
г) рашунпвпђе.
(5) Шкплски пдбпр се бира на мандат пд шетири гпдине.
(6) Свим шланпвима Шкплскпг пдбпра престаје мандат истекпм рпка пд шетири гпдине пд дана
кпнституисаоа Шкплскпг пдбпра.
(7) Пп истеку мандата, шлан Шкплскпг пдбпра мпже бити ппнпвп биран за шлана Шкплскпг пдбпра
јпщ један мандат.
(8) Чланпве Шкплскпг пдбпра разрјещава у име пснпваша Министарствп пп иницијативи
предлагаша шланпва Шкплскпг пдбпра, иницијативи других пргана у щкпли или на пснпву
инспекцијскпг налаза, акп се утврди да не изврщавају пбавезе из пвпг закпна.
(9) Рад шлана Шкплскпг пдбпра је дпбрпвпљан и не плаћа се.
(10) Шкплски пдбпр дпнпси Ппслпвник п раду Шкплскпг пдбпра.
(11) Министар дпнпси Правилник п избпру и раду Шкплскпг пдбпра.
(12) Свпјствп шлана щкплскпг пдбпра престаје истекпм мандата, пставкпм или разрјещеоем.
(13) У изузетним слушајевима, Министарствп у име псниваша разрјещава ппједине шланпве
щкплскпг пдбпра, предсједника или щкплски пдбпр акп се:
а) дпнпсе незакпните пдлуке,
б) непправданп изпстаје са сједница щкплскпг пдбпра и
в) несавјесним радпм пнемпгућава рад щкплскпг пдбпра.
Члан 90.
(1) Директпр рукпвпди щкплпм.
(2) За директпра щкпле мпже да буде изабранп лице кпје:
а) има заврщен први циклус студијскпг прпграма стешен накпн шетири гпдине студија или
еквивалент,
б) има најмаое пет гпдина раднпг искуства у васпитнп-пбразпвнпм раду у щкпли,
в) није псуђиванп правпснажнпм пресудпм на безуслпвну казну затвпра ,
г) има предлпжен прпграм рада и истише се свпјим радпм и сппспбнпстима за

прганизпваое васпитнп-пбразпвнпг рада щкпле и
д) кпји испуоава услпве за раднп мјестп наставника и струшнпг сарадника у щкпли у кпјпј
кпнкурище
(3) Накпн избпра директпр щкпле мпра прпћи пбавезну едукацију пп Прпграму кпји прпписује
министар.
Члан 91
(1) Кпнкурс за избпр директпра расписује се најмаое три мјесеца прије истека мандата директпра.
(2) Шкплски пдбпр расписује кпнкурс за избпр директпра у дневним нпвинама.
(3) Шкплски пдбпр дужан је да размптри пријаве и предлпжи једнпг пд пријављених кандидата
кпји испуоавају услпве кпнкурса за именпваое директпра, те затражи сагласнпст министра.
(4) Пбавеза Шкплскпг пдбпра је да уз захтјев за даваое сагласнпсти, министру дпстави све
благпвремене и пптпуне пријаве са кпмплетнпм дпкументацијпм, у рпку пд десет дана пд дана
сашиоаваоа приједлпга.
(5) Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку п избпру директпра, накпн дпбијаоа претхпдне сагласнпсти пд
министра за једнпг пд кандидата кпји испуоава услпве кпнкурса.
(6) Пдлука Шкплскпг пдбпра је кпнашна.
(7) Укпликп министар у рпку пд тридесет дана пд дана дпстављаоа захтјева за даваое сагласнпсти
не пдлуши п ппднесенпм захтјеву, сматраће се да је дап сагласнпст за предлпженпг кандидата.
(8) Акп министар дпнесе акт п пдбијаоу даваоа сагласнпсти за билп кпјег пд кандидата са
дпстављене листе, Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку п расписиваоу нпвпг кпнкурса и именује
врщипца дужнпсти директпра.
(9) Ушесник на кпнкурсу кпји је незадпвпљан пдлукпм Шкплскпг пдбпра п избпру директпра щкпле
мпже ппкренути ппступак пред надлежним судпм.
(10) Директпр щкпле бира се на перипд пд шетири гпдине и пп истеку мандата мпже бити ппнпвп
изабран јпщ један мандат у истпј щкпли.
(11) Мандат директпра пдвија се пд дана ступаоа на дужнпст.
(12) Министар дпнпси Правилник п услпвима и нашину избпра директпра щкпле.
Члан 92.
(1) Шкплски пдбпр приватне щкпле именује директпра щкпле без сагласнпсти министра.
(2) Лице кпје је именпванп за директпра щкпле мпра испуоавати услпве из шлана 96. став 2. пвпг
закпна.
Члан 93.
(1) Директпр је пдгпвпран за закпнитпст рада и за успјещнп пбављаое дјелатнпсти щкпле.
(2) Директпр за свпј рад пдгпвара Шкплскпм пдбпру и министру.
(3) Псим ппслпва утврђених Закпнпм п систему јавних служби и статутпм щкпле, директпр:
а) планира, прганизује и пдгпвара за пствариваое Наставнпг плана и прпграма,
б) прганизује и брине се п псигураоу квалитета и унапређиваоу васпитнп-пбразпвнпг рада,
в) прганизује педагпщкп-инструктивни увид и надзпр и предузима мјере за унапређиваое и
усаврщаваое рада наставника, пднпснп сарадника и за спрешаваое оихпвпг негативнпг утицаја на
ушенике и друге наставнике, пднпснп сараднике,
г) предузима мјере ради изврщаваоа налпга прпсвјетнпг инспектпра и струшнпг савјетника кап и у
слушају недплишнпг ппнащаоа заппсленпг и оегпвпг негативнпг утицаја на ушенике,

д) сарађује са Министарствпм, јединицпм лпкалне сампуправе, рпдитељима ушеника и
друщтвеним партнерима за шије пптребе се щкплују ушеници,
ђ) сазива и рукпвпди сједницама Наставнишкпг вијећа, усмјерава и усклађује рад струшних пргана
у щкпли,
е) пдгпвара за спрпвпђеое пдлука Шкплскпг пдбпра и струшних пргана щкпле,
ж) пбезбјеђује защтиту права ушеника, защтиту здравља ушеника и оихпву сигурнпст у щкпли,
з) пбезбјеђује защтиту права наставника и псталих радника, защтиту здравља наставника и псталих
радника и оихпву сигурнпст у щкпли,
и) прганизује спрпвпђеое испита, уписа и пцјеоиваоа ушеника у щкпли у складу са пвим закпнпм
и ппдзакпнским прпписима,
ј) пбезбјеђује намјенскп трпщеое средстава у щкпли,
к) дпнпси пдлуке п слпбпдним радним мјестима,
л) прима у радни пднпс наставнике, струшне сараднике и пстале раднике,
љ) прганизује шуваое и бригу п щкплскпм пбјекту, инвентару и ппреми,
м) пдгпвпран је за издаваое свједпшанстава, диплпма и других дпкумената,
кап и за уреднп впђеое и шуваое пдјељенских и матишних коига, љетпписа щкпле и других
дпкумената щкпле,
н) спрпвпди пдлуке, закљушке и рјещеоа Министарства и прпсвјетне инспекције,
о) сарађује са владиним, невладиним и другим прганизацијама уз сагласнпст Министарства,
п) предузима мјере защтите права ушеника, те п свакпм крщеоу тих права, ппсебнп п свим
пблицима насиља над ушеникпм пдмах пбавјещтава надлежну спцијалну службу и
п) дпставља извјещтај п реализацији плана и прпграма рада щкпле и пдгпвпран је за ташнпст
ппдатака у гпдищоем прпграму рада щкпле.
Члан 94.
(1) Дужнпст директпра престаје:
а) истекпм мандата,
б) на лишни захтјев − пставкпм,
в) стицаоем услпва за престанак раднпг пднпса,
г) разрјещеоем и
д) акп је пцијеоен пцјенпм незадпвпљава у складу са Правилникпм п струшнпм
усаврщаваоу, пцјеоиваоу и напредпваоу васпиташа, наставника, струшних сарадника и
директпра у предщкплским устанпвама у пснпвним и средоим щкплама и дпмпвима ушеника.
(2) Пдлуку п престанку дужнпсти директпра дпнпси Шкплски пдбпр.
(3) Иницијативу за разрјещеое директпра щкпле мпгу ппкренути:
а) министар,
б) Шкплски пдбпр,
в) синдикална прганизација щкпле,
г) градпнашелник/нашелник ппщтине,
д) Савјет рпдитеља,
ђ) прпсвјетна инспекција и
е) Републишки педагпщки завпд.
(4) Иницијатива за разрјещеое директпра дпставља се Шкплскпм пдбпру.
(5) Шкплски пдбпр дужан је да у рпку пд 15 дана размптри иницијативу за разрјещеое директпра,
утврди да ли су испуоени услпви предвиђени пвим закпнпм за разрјещеое директпра, дпнесе

пдгпварајућу пдлуку и п тпме пбавијести предлагаша иницијативе.
(6) У изузетним слушајевима, када се за тп стекну услпви прпписани пвим закпнпм, министар ће
разријещити директпра щкпле и именпвати врщипца дужнпсти дп именпваоа директпра, а
најдуже на щест мјесеци, укпликп је шланпвима щкплскпг пдбпра истекап мандат, или је некп пд
шланпва щкплскпг пдбпра дап пставку или разријещен дужнпсти, па нема дпвпљан брпј шланпва
щкплскпг пдбпра за рад и дпнпщеое правнп ваљаних пдлука.
Члан 95
(1) Шкплски пдбпр разријещиће дужнпсти директпра прије истека мандата, акп:
а) утврди да не изврщава пбавезе предвиђене пвим закпнпм,
б) је щкпла, пднпснп директпр пдгпвпран за прекрщај из пвпг закпна, привредни преступ, или је
ппшинип кривишнп дјелп у врщеоу дужнпсти,
в) је надлежни прган утврдип да щкпла не пстварује Гпдищои прпграм рада щкпле,
г) је надлежни прган утврдип да директпр не предузима мјере за пствариваое циљева
пбразпваоа,
д) директпр не ппступи пп налпгу, пднпснп мјери надлежнпг пргана за птклаоаое утврђених
недпстатака и неправилнпсти,
ђ) надлежни прган утврди да директпр распплаже средствима щкпле, щкплским прпстпрпм,
ппремпм и импвинпм щкпле на незакпнит нашин,
е) директпр предлагаоем незакпнитих пдлука, непптпуним, неблагпвременим и неташним
пбавјещтаваоем или сазиваоем сједница, супрптнп ппслпвнику, пмета рад пргана управљаоа и
заппслених,
ж) директпр не предузима пдгпварајуће мјере према наставнику, струшнпм сараднику или другпм
заппсленпм раднику кпји не изврщава свпје радне пбавезе,
з) се у щкпли впди евиденција и издају јавне исправе супрптнп пвпм закпну,
и) щкпла не пбезбиједи шуваое прпписане евиденције и дпкументације,
ј) щкпла не спрпвпди мјере безбједнпсти и защтите ушеника,
к) щкпла наплати пд ушеника уписнину или надпкнаду щтете супрптнп пвпм закпну,
л) врщи пријем радника супрптнп пвпм закпну,
љ) не пмпгући пбављаое управнпг, струшнп-педагпщкпг и инспекцијскпг надзпра или не птклпни
недпстатке утврђене тим прегледпм,
м) щкпла дпстави Министарству неташне ппдатке п брпју пдјељеоа, ушеника, шаспва и радника,
н) се у щкпли пбрашун плате врщи супрптнп важећим закпнским прпписима и кплективнпм
угпвпру,
о) щкпла не изда свим радницима рјещеое п 40-шаспвнпј раднпј седмици и акп се радницима
свакпг мјесеца не урушује пбрашунски лист за плату,
п) щкпла изврщи упис ушеника супрптнп пвпм закпну и плану уписа,
п) щкпла пбави испите супрптнп пвпм закпну и правилницима,
р) ушини тежу ппвреду радних пбавеза утврђених за наставника и
с) акп директпр раднику пткаже угпвпр п раду супрптнп важећим закпнским и ппдзакпнским
прпписима и ппщтим актима щкпле.
(2) Акп Шкплски пдбпр не ппступи у складу са ставпм 1. пвпг шлана министар ће на пснпву
иницијативе и утврђиваоа услпва из става 1. пвпг шлана налпжити Шкплскпм пдбпру да спрпведе
ппступак разрјещеоа директпра у рпку пд 30 дана.

(3) Министар ће разријещити директпра и именпвати врщипца дужнпсти директпра акп Шкплски
пдбпр не ппступи у складу са ставпм 2. пвпг шлана, најдуже на перипд пд щест мјесеци.
Члан 96.
(1) У щкпли у кпјпј је директпр разријещен дужнпсти или му је истекап мандат, а није расписан
кпнкурс или није изврщен избпр, Шкплски пдбпр ће именпвати врщипца дужнпсти директпра дп
именпваоа директпра, а најдуже на щест мјесеци, уз претхпдну сагласнпст Министарства.
(2) Министар ће именпвати врщипца дужнпсти директпра акп Шкплски пдбпр не именује врщипца
дужнпсти директпра у складу са ставпм 1. пвпг шлана.
(3) За врщипца дужнпсти директпра мпже да буде именпванп лице кпје испуоава услпве за
директпра щкпле.
(4) Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти директпра щкпле пднпсе се и на врщипца дужнпсти директпра.
Члан 97.
(1) Директпр щкпле кпјем је престала дужнпст збпг истека мандата расппређује се на раднп мјестп
са кпјег је ппстављен на дужнпст директпра.
(2) Акп је у међувремену мјестп са кпјег је ппстављен на дужнпст директпра укинутп, лице из става
1. пвпг шлана расппређује се на мјестп кпје пдгпвара оегпвпм нивпу пбразпваоа струшнпм зваоу
у пдређенпј пбласти у истпј или другпј щкпли.
(3) Акп нема слпбпднпг раднпг мјеста у истпј или другпј щкпли, лице из става 1. пвпг шлана пстаје
нерасппређенп и пстварује правп на плату у висини кпју је пстварилп за мјесец кпји је претхпдип
мјесецу у кпјем му је престала дужнпст, а најдуже щест мјесеци.
(4) Директпру щкпле кпјем је престала дужнпст разрјещеоем или на лишни захтјев − пставкпм, а
кпји не мпже бити расппређен на раднп мјестп кпје пдгпвара оегпвпм нивпу пбразпваоа и врсти
струшне спреме, престаје радни пднпс уз исплату птпремнине у складу са важећим Закпнпм п
раду, кап и другим важећим прпписима.
Члан 98.
(1) Шкпла кпја има вище пд двадесет пдјељеоа мпже актпм п систематизацији предвидјети раднп
мјестп ппмпћника директпра, уз сагласнпст Министарства
(2) Ппмпћника директпра щкпле именује директпр щкпле из реда заппслених наставника и
струшних сарадника кпји имају заврщен први циклус студијскпг прпграма или еквивалент и
најмаое пет гпдина рада у настави или на ппслпвима струшнпг сарадника.
(3) Избпр ппмпћника директпра регулище се ппщтим актпм щкпле.
(4) Ппмпћник директпра пбавља сљедеће ппслпве:
а) прганизује, рукпвпди и пдгпвара за педагпщки рад щкпле,
б) кппрдинира рад струшних пргана щкпле,
в) замјеоује директпра у пдсуству и
г) пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и ппщтим актпм щкпле.
(5) У щкпли кпја не испуоава услпве за систематизпваое раднпг мјеста ппмпћника директпра, а
директпр је пправданп пдсутан дуже пд мјесец дана, директпр, уз сагласнпст министра,
пвлащћује лице из реда заппслених, кпје испуоава услпве, да га мијеоа дп оегпвпг ппвратка на
дужнпст, а најдуже дп щест мјесеци.

Члан 99.
(1) У щкпли се фпрмира Савјет рпдитеља кап савјетпдавнп тијелп.
(2) Савјет рпдитеља шини пп један представник рпдитеља свакпг пдјељеоа у щкпли.
(3) Рпдитељи ушеника имају правп а щкпла пбавезу да ппмпгну рпдитељима да фпрмирају Савјет
рпдитеља, шије шланпве бирају рпдитељи ушеника.
(4) Савјет рпдитеља:
а) разматра успјех ушеника у ушеоу и владаоу,
б) разматра намјену кприщтеоа средстава пстварених ушенишким радпм,
прпщиренпм дјелатнпщћу щкпле и пд дпнација и средстава рпдитеља,
в) разматра щкплски календар,
г) разматра план екскурзија и излета ушеника на ппшетку щкплске гпдине,
д) представља ставпве рпдитеља ушеника Шкплскпм пдбпру,
ђ) ппдстише ангажпваое рпдитеља у раду щкпле,
е) ушествује у изради и реализацији пдгпварајућих прпјеката кпјима се ппдстише и
унапређује васпитнп-пбразпвни рад у щкпли и
ж) прпмпвище интересе щкпле у лпкалнпј заједници на шијем се ппдрушју щкпла налази.
(5) Савјет рпдитеља има правп да свпје приједлпге, питаоа и ставпве упућује Шкплскпм пдбпру,
директпру, пднпснп струшним прганима щкпле.
(6) Статутпм щкпле дефинище се нашин и прпцедура псниваоа и рада Савјета рпдитеља.
(7) Чланпви Шкпласкпг пдбпра из реда Савјета рпдитеља инфпрмищу Савјет рпдитеља п
свпм раду.
Члан 100.
(1) Ушеници у щкпли фпрмирају Савјет ушеника.
(2) Савјет ушеника шини пп један представник ушеника свакпг пдјељеоа у щкпли.
(3) Пбавеза щкпле је да пружи ппмпћ ушеницима при фпрмираоу Савјета ушеника.
(4) Чланпве Савјета ушеника бирају ушеници.
(5) Савјет ушеника:
а) прпмпвище интересе щкпле у лпкалнпј заједници на шијем ппдрушју се налази щкпла,
б) представља ставпве ушеника Шкплскпм пдбпру щкпле,
в) ппдстише ангажпваое ушеника у раду щкпле,
г) инфпрмище Шкплски пдбпр према свпјим ставпвима када пцијени да је тп пптребнп или пп
захтјеву Шкплскпг пдбпра п свакпм питаоу кпје се пднпси на рад и управљаое щкплпм,
д) прпмпвище права ушеника и ппдстише друщтвенп кпристан рад у заједници,
ђ) разматра питаоа успјеха ушеника, рада ушенишке задруге, екскурзија и излета ушеника, услпва
рада щкпле и других питаоа утврђених актима щкпле и
е) ушествује у изради и реализацији пдгпварајућих прпјеката кпјима се ппдстише
и унапређује васпитнп-пбразпвни рад у щкпли.
(6) Савјет рпдитеља и Савјет ушеника мпгу дјелпвати у заједнишкпм савјету у кпји ће бити
укљушени: рпдитељи, наставници, ушеници, заппслени у щкплскпј администрацији и
заинтереспвани представници лпкалне заједнице

VIII СТРУЧНИ ПРГАНИ У ШКПЛИ
Члан 101.
Струшни пргани щкпле су:
а) пдјељенскп вијеће,
б) Наставнишкп вијеће,
в) струшни активи наставника и
Члан 102.
(1) Пдјељенска вијећа шине наставници кпји предају у тпм пдјељеоу.
(2) Пдјељенска вијећа:
а) утврђују закљушне пцјене из предмета и предлажу их Наставнишкпм вијећу,
б) предлажу Наставнишкпм вијећу пцјене из владаоа и васпитнп-дисциплинске
мјере,
в) кпнтинуиранп прате рад и напредпваое пдјељеоа,
г) прате реализацију наставних прпграма и предвиђенпг фпнда шаспва,
д) усклађују рад наставника у васпитнп-пбразпвнпм прпцесу и
ђ) анализирају рад наставника и струшних сарадника и предлажу мјере за
ппбпљщаое васпитнп-пбразпвнпг рада.
Члан 103.
(1) Наставнишкп вијеће шине наставници и струшни сарадници у щкпли.
(2) Наставнишкп вијеће:
а) пдлушује п прганизацији пбразпвнпг рада,
б) прати пствариваое наставнпг прпграма щкпле, предузима мјере за оегпву реализацију и
ппднпси извјещтај Шкплскпм пдбпру,
в) разматра приједлпг Гпдищоег прпграма рада щкпле,
г) врщи ппдјелу пдјељеоа и предмета на наставнике на пснпву приједлпга
струшних актива,
д) анализира успјех ушеника у ушеоу и владаоу и предузима мјере за оихпвп
ппбпљщаое,
ђ) разматра и пдлушује п васпитним и дисциплинским мјерама ушеника,
е) верификује закљушне пцјене из свих пблика наставе и испита,
ж) анализира рад пдјељенскпг вијећа и предлаже мјере за унапређиваое васпитнппбразпвнпг рада,
з) пдређује варедни испитни рпк,
и) именије испитне кпмисије за пплагаое испита:
1) разреднпг,
2) заврщнпг ,
3) матурскпг,
4) дппунскпг
5) ппправнпг и
6) гпдищоег,
ј) анализира извјещтаје п изврщенпм струшнп-педагпщкпм надзпру и
инспекцијскпм надзпру.

Члан 104.
Струшни активи:
а) врще ппдјелу предмета пп предментним наставницима,
б) планирају и прпграмирају наставу,
в) врще евалуацију успјеха и владаоа ушеника,
г) прате развпј нпвих пблика и метпда рада и примјеоују их у свпм раду и
д) усаврщавају технике пцјеоиваоа.
Члан 104 а.
(1) За ппдрушје вище сусједних јединица лпкалне сампуправе или једне јединице лпкалне
сампуправе фпрмира се актив директпра средоих щкпла.
(2) Актив директпра пбавља сљедеће ппслпве:
а) разматра мјере за унапређиваое васпитнп-пбразпвнпг рада у щкплама,
б) прганизује заједнишке струшне службе за щкпле у свпм ппдрушју,
в) размјеоују инфпрмације п пптребнпм струшнпм кадру да би се пмпгућилп ангажпваое
наставника дп пуне седмишне нпрме, или наставника кпји су прпглащени технплпщким вищкпм у
другпј щкпли,
г) сарађује са Министарствпм, јединицама лпкалне сампуправе, те другим друщтвеним
партнерима и
д) разматра и друга питаоа пд знашаја за рад щкпла у свпм ппдрушју.
(3) Министар упутствпм прпписује нашин прганизпваоа актива директпра щкпла.
(4) Рад предсједника и шланпва актива директпра щкпла је дпбрпвпљан и не плаћа се.
(5) на ппдрушју вище јединица лпкалне сампуправе мпгу се фпрмирати активи струшних сарадника,
секретара и рашунпвпђа щкпле.
Члан 104 б.
(1) Струшне щкпле фпрмирају савјетпдавнп вијеће, кпје шине представници лпкалнпг тржищта
рада, шија је дјелатнпст у вези са пбразпваоем пдређене струке и занимаоа кпје пбразује струшна
щкпла.
(2) Савјетпдавнп вијеће ппмаже щкпли у планираоу садржаја оених прпграма рада, савјетује
щкплу п свим питаоима кпја се тишу пбуке и ппмажу јашаоу везе између щкпле и лпкалнпг
тржищта рада.
(3) Састав савјетпдавнпг вијећа и прпцедура именпваоа оегпвих шланпва регулищу се статутпм
щкпле.
(4) Рад шлана савјетпдавнпг вијећа је дпбрпвпљан и не плаћа се.

IX ПРИЗНАВАОЕ СТРАНЕ ШКПЛСКЕ ИСПРАВЕ
Члан 105.
(1) Држављанин Републике Српске и Бпсне и Херцегпвине кпји је у инпстранству заврщип щкплу
или ппједини разред, има правп да захтијева признаваое диплпме или свједпшанства −
нпстрификацију или признаваое еквиваленције тих исправа.

(2) Грађани кпји привременп бправе у Републици имају правп на средое пбразпваое пп
Наставнпм плану и прпграму у Републици.
(3) Страни држављани и лице без држављанства има правп да захтијева нпстрификацију −
признаваое еквиваленције диплпме и свједпшанства стешених у инпстранству акп за тп има
правни интерес.
Члан 106.
(1) Предмет ппступка нпстрификације, пднпснп признаваоа еквиваленције јесте диплпма или
свједпшанствп стешенп у инпстранству (у даљем тексту: страна щкплска исправа).
(2) Нпстрификацију, пднпснп признаваое еквиваленције стране щкплске исправе врщи
Министарствп.
(3) Нпстрификацијпм се страна щкплска исправа изједнашава са пдгпварајућпм щкплскпм
исправпм стешенпм у Републици и тп у ппгледу права на настављаое пбразпваоа и права на
заппщљаваое.
(4) Ппступак признаваоа не спрпвпди се за јавне исправе и дпкументе из шл.1. и 2. Сппразума п
узајамнпм признаваоу дпкумената у пбразпваоу и регулисаоу статусних питаоа ушеника и
студената ( „Службени гласник Републике Српске“, брпј 79/05) стешене у пснпвним и средоим
щкплама у Републици Србији.
(5) Јавна исправа из става 4. пвпг шлана има правнп дејствп кап јавна исправа издата на
теритприји Републике.
Члан 107.
(1) У ппступку нпстрификације, пднпснп признаваоа еквиваленције стране щкплске исправе
примјеоују се пдредбе Закпна п ппщтем управнпм ппступку (,,Службени гласник Републике
Српске”, брпј 13/02) укпликп пвим закпнпм није другашије утврђенп.
(2) У ппступку нпстрификације, пднпснп признаваоа еквиваленције узима се у пбзир:
а) систем пбразпваоа земље у кпјпј је стешена,
б) Наставни план и прпграм,
в) трајаое пбразпваоа,
г) права кпја даје страна щкплска исправа имапцу и
д) друге пкплнпсти пд знашаја за пдлушиваое.
(3) Министар дпнпси рјещеое кпјим се нпстрификација услпвљава пплагаоем испита или
прпвјерпм знаоа укпликп се у ппступку нпстрификације утврди да Наставни план и прпграм
инпстране щкпле знатнп пдступа пд плана и прпграма са кпјим се уппређује.
(4) Министарствп мпже спрпвпђеое испита и прпвјеру знаоа ппвјерити ппсебнпј струшнпј
кпмисији кпју именује министар или щкпли у кпјпј лице кпје је ппднијелп захтјев за
нпстрификацију наставља щкплпваое.
Члан 108.
Лице кпје је ппднијелп захтјев за нпстрификацију, пднпснп признаваое еквиваленције стране
щкплске исправе мпже услпвнп да се упище у наредни разред укпликп ппступак није пкпншан дп
истека рпка за упис ушеника у щкплу.

Члан 109
(1) Лице кпје захтијева нпстрификацију, пднпснп признаваое еквиваленције стране щкплске
спреме уз захтјев дпставља пригинал те исправе и превпд пвлащтенпг превпдипца.
(2) Рјещеое п нпстрификацији и рјещеое п признаваоу еквиваленције кпнашнп је у управнпм
ппступку.
(3) Дисппзитив рјещеоа исписује се на пригиналу щкплске исправе и на примјерку превпда
(клаузула п нпстрификацији, пднпснп признаваоу еквиваленције).
Члан 110.
(1) Министарствп впди евиденцију и шува дпкументацију п изврщеним нпстрификацијама и
признатим еквиваленцијама страних щкплских исправа.
(2) Министарствп впди регистар п нпстрификацији и еквиваленцији страних щкплских исправа.
(3) Регистар из става 2. пвпг шлана садржи:
а) редни брпј,
б) датум пријема захтјева,
в) име, презиме и адресу ппднпсипца захтјева,
г) назив устанпве земље у кпјпј је издата щкплска исправа,
д) кратак садржај рјещеоа п нпстрификацији, пднпснп еквиваленцији са брпјем прптпкпла
и датумпм издаваоа и
ђ) примједбе.
X ЕВИДЕНЦИЈА, ЈАВНЕ ИСПРАВЕ, ПЕЧАТ
Члан 111.
(1) Евиденција кпју впди щкпла:
а) матишна коига,
б) евиденција п издатим свједпшанствима и диплпмама,
в) пдјељенска коига/електрпнски дневник,
г) евиденција п испитима,
д) љетппис щкпле,
ђ) ушенишки дпсије и
е) дпсије директпра, наставника и струшних сарадника.
(2) Шкпла трајнп шува:
а) матишну коигу,
б) љетппис щкпле,
в) евиденцију п издатим свједпшанствима и диплпмама п заврщенпј средопј щкпли и
г) наставни план и прпграм
(3) Пдјељенска коига и евиденција п испитима шува се десет гпдина.
Члан 112.
(1) Јавне исправе кпје издаје щкпла су :
а) свједпшанствп,
б) диплпма,
в) увјереое п пплпженпм испиту, пднпснп п савладанпм прпграму струшнпг
псппспбљаваоа и
г) исписница.

(2) Уписиваое, пднпснп исписиваое, ппнављаое разреда и искљушиваое ушеника из щкпле,
пбавезнп се евидентира на пплеђини свједпшанства и пвјерава пешатпм щкпле.
(3) Шкпла издаје ушенику увјереое п пплпженпм испиту, пднпснп п савладанпм прпграму
струшнпг псппспбљаваоа.
(4) Министар дпнпси Правилник п садржају и нашину впђеоа дпкументације и евиденције и
пбрасцима јавних исправа у средопј щкпли.
Члан 113.
(1) Шкпла пвјерава вјерпдпстпјнпст јавне исправе пешатпм.
(2) Садржај пешата утврђује се у складу са Закпнпм п пешатима (,,Службени гласник Републике
Српске”, бр. 17/92, 63/01 и 49/07).
(3) Службенп лице пдгпвпрнп за упптребу и шуваое пешата пдређује директпр щкпле.
Члан 114.
(1) Шкпла издаје дупликат јавне исправе на прпписанпм пбрасцу ппслије прпглащеоа јавне
исправе неважећпм у „Службенпм гласнику Републике Српске”.
(2) Шкпла издаје увјереое п ппдацима п кпјима впди евиденцију у недпстатку прпписанпг
пбрасца.
Члан 115.
(1) Лице кпје нема јавну исправу п заврщенпм щкплпваоу, а евиденција п тпме, пднпснп архивска
грађа је унищтена, нестала или недпступна, мпже да ппднесе захтјев пснпвнпм суду у мјесту
пребивалищта или бправищта ради утврђиваоа заврщенпг щкплпваоа.
(2) Рјещеое суда кпјим се дпказује да је лице стеклп средое пбразпваое замјеоује
свједпшанствп п заврщенпм средоем пбразпваоу и васпитаоу.
XI ФИНАНСИРАОЕ ШКПЛА
Члан 116.
(1) Средства за рад щкпле кпју пснива Републике пбезбјеђују се из:
а) бучета Републике,
б) бучета јединице лпкалне сампуправе или вище јединица лпкалне сампуправе заједнп
на шијим ппдрушју се щкпла налази и
в) других извпра.
(2) Из бучета Републике пбезбјеђују се:
а) средства щкплама за плате заппслених у складу са Закпнпм п платама
заппслених у пбласти прпсвјете и културе Републике Српске (,,Службени гласник
Републике Српске”, брпј 118/07),
б) накнаде предвиђене Ппсебним кплективним угпвпрпм,
в) трпщкпве републишкпг или вищег ранга такмишеоа пп прпграму кпји пдпбри министар,
г) награде ушеницима на пснпву ппстигнутих ппсебних резултата,
д) награде наставницима на пснпву ппстигнутих ппсебних резултата у раду,
ђ) дип средстава за изградоу, санацију, дпградоу, ппремаое и инвестиципнп
пдржаваое и
е) дип средстава за пптрпщни материјал и алат за практишну и кабинетску наставу.

(3) Министар дпнпси Правилник п награђиваоу ушеника и наставника.
(4) Из бучета јединице лпкалне сампуправе пбезбјеђују се:
а) средства за гријаое, струју, впду и земљарину,
б) трпщкпви наставе,
в) струшнп усаврщаваое наставника и струшних сарадника,
г) првп пплагаое приправнишкпг испита,
д) средства за пдржаваое хигијене,
ђ) текуће инвестиципнп пдржаваое,
е) канцеларијски материјал,
ж) шаспписи,
з) пдјељенске и матишне коиге,
и) трпщкпви телефпна,
ј) набавка свједпшанства, диплпма, пријава,
к) средства за превпз радника,
л) љекарски преглед радника,
љ) трпщкпви ампртизације и птписа ситнпг инвентара,
м) трпщкпви ппщтинскпг и регипналнпг такмишеоа,
н) дип средстава за изградоу, санацију, дпградоу, ппремаое и инвестиципнп
пдржаваое и
о) дип средстава за пптрпщни материјал и алат за практишну и кабинетску наставу.
(5) Шкпла и јединица лпкалне сампуправе пптписују угпвпр п изнпсу пптребних средстава кпје
пбезбјеђује ппщтина.
(6) Шкпла мпже пстварити прихпд пд:
а) дпнација правних и физишких лица,
б) насљеђа, дарпва и пппрука и
в) прпдајпм интелектуалних, материјалних услуга и рпбе (радпм щкплских
рестпрана, тргпвинских радои, ппљппривредних екпнпмија, фискултурне сале и
других сппртских пбјеката, разним услужним ппслпвима у кабинетима
инфпрматике и страних језика, те прпизвпдопм рпбе за тржищте у щкплским
радипницама и сл.).
(7) У средоим щкплама Републике шији је псниваш Влада щкплпваое редпвних ушеника је
бесплатнп.
(8) Министар дпнпси Правилник п финансираоу щкпла и Правилник п нашину
прганизације рада и финансираоа пснпвних музишких щкпла и музишких щкпла.
Члан 117.
Педагпщким стандардима прпписује се изградоа и ппрема щкплскпг прпстпра, кадрпвски и други
услпви кпји псигуравају једнаке услпве за рад свих щкпла.
Члан 118.
Шкплама шији је псниваш Република умаоиће се средства:
а) сразмјернп неизврщеним ппслпвима, пднпснп за прпценат за кпји није
реализпван Гпдищои прпграм рада щкпле,
б) за прпценат за кпји је смаоенп трајаое шаспва, пднпснп наставне гпдине без
пдпбреоа Министарства,

в) акп је щкпли дпзнашенп вище средстава збпг неташних ппдатака на пснпву
кпјих је изврщен пбрашун и
г) акп је издала у закуп дип щкплскпг прпстпра без сагласнпсти Министарства,
псим акп се тим прпстпрпм кпристи друга щкпла за извпђеое редпвне
наставе, за висину прихпда пд закупа.
Члан 119
(1) Шкпла мпже прпдавати прпизвпде кпје направе ушеници за вријеме наставе.
(2) Средства пстварена у складу са ставпм 1. пвпг шлана евидентирају се ппсебнп и кпристе за
финансираое ушенишких прганизација, секција, екскурзија, излета, награда ушеницима и за ппмпћ
бплесним и материјалнп угрпженим ушеницима.
Члан 120.
Средства за рад щкпле шији псниваш није Република пбезбјеђује псниваш.
Члан 121.
(1) Ушеници щкпле, пднпснп оихпви рпдитељи пбезбјеђују средства за учбенике, прирушнике,
псигураое ушеника, куппвину свесака, лишну ппрему за рад и превпз.
(2) Јединица лпкалне сампупправе мпже крпз материјалне трпщкпве пбезбиједити плаћаое пунпг
изнпса или дијела трпщкпва из става 1. пвпг шлана.
(3) Шкпла мпже на ппшетку щкплске гпдине пд ушеника наплатити партиципацију, а прикупљена
средства ће кпристити за псигураое ушеника, куппвину свједпшанстава, диплпма, свесака и
слишнп.
Члан 122.
Заинтереспвана предузећа, устанпве, рпдитељи и други ппјединци мпгу ушествпвати у
финансираоу рада средоих щкпла кпје пснива Република ппремаоем кабинета и ушипница,
санацијпм и изградопм пбјеката, пбезбјеђеоем услпва за пбављаое практишне наставе ушеника и
за другим активнпстима.
Члан 123.
(1) Редпван ушеник кпји ппнавља разред плаћа уписнину за ппнављаое разреда у висини најниже
плате у Републици за текућу щкплску гпдину.
(2) Средства уплаћена у складу са ставпм 1. пвпг шлана кпристиће се за: набавку учбеника дјеци
ппгинулих бпраца, кприсницима спцијалне ппмпћи и награде ушеницима.
(3) Директпр щкпле мпже пслпбпдити ушеника из става 1. пвпг шлана плаћаоа уписнине у
пправданим слушајевима.

XII НАДЗПР НАД РАДПМ ШКПЛЕ
Члан 124.
(1) Министарствп врщи управни надзпр над закпнитпщћу рада щкпле.
(2) Струшнп-педагпщки надзпр врщи Републишки педагпщки завпд, пднпснп инспектпри –
прпсвјетни савјетниви за предмет или групу предмета (у даљем тексту: струшни савјетник).
(3) У щкпли се врщи интернп и екстернп вреднпваое квалитета васпитнп-пбразпвнпг рада.
(4) Инспекцијски надзпр над примјенпм пвпг закпна, ппщтих прпписа и других аката из пбласти

средоег пбразпваоа и васпитаоа врщи Републишка управа за инспекцијске ппслпве Републике
Српске, путем прпсвјетне инспекције.
(5) У врщеоу инспекцијскпг надзпра прпсвјетни инспектпр је пвлащћен да:
а) налпжи птклаоане недпстатака насталих неизврщаваоем или неправилнпм примјенпм закпна
и других прпписа и аката,
б) налпжи щкпли да ппнищти упис ушеника, пцјена, испита, васпитнп-дисциплински мјера акп су
спрпведени супрптнп закпну,
в) налпжи ппнищтаваое јавних дпкумената кпја су издата супрптнп закпну,
г) налпжи птклаоаое недпстатака у ппступку впђеоа евиденције и дпкументације,
д) забрани, дп дпнпщеоа кпнашне пдлуке Министарства, пбављаое прпщирене дјелатнпсти
щкпле и издаваое щкплскпг прпстпра укпликп се таква дјелатнпст пбавља без сагласнпсти
Министарства или супрптнп датпј сагласнпсти,
ђ) налпжи щкпли усаглащаваое ппјединашних аката щкпле са прпписима укпликп утврди да су
дпнесени супрптнп пдредбама закпна, других прпписа и ппщтих аката дпнесених на пснпву
закпна,
е) налпжи щкпли да ппнищти кпнкурс п пријему наставника, струшнпг сарадника укпликп је
директпр щкпле расписап кпнкурс а да претхпднп није пбавијестип надлежни актив директпра п
слпбпднпм раднпм мјесту у складу са закпнпм,
ж) налпжи щкпли да ппкрене ппступак пред надлежним прганпм да се прпгласе нищтавним јавне
исправе и увјереоа издата на пснпву ппдатака из евиденције кпју впди щкпла укпликп су издати
супрптнп пдредбама закпна, других прпписа и ппщтих аката дпнесених на пснпву закпна,
з) налпжи щкплскпм пдбпру, директпру и наставнишкпм вијећу да ппнищти пдлуку кпја је у
супрптнпсти са Закпнпм, другим прпписима и актима дпнесенима на пснпву закпна,
и) забрани рад и издаваое јавних исправа щкпли кпја није уписана у регистар щкпла и
ј) предузме и друге мјере и радое за кпје је пвлащћен закпнпм или другим прпписпм на пснпву
закпна.
(6) Лице кпје сматра да су оегпва права прпписана пвим закпнпм ппвријеђена, мпже се, ради
защтите тих права, пбратити надлежнпј инспекцији у рпку пд три мјесеца пд дана сазнаоа за
ушиоену ппвреду, а најдаље у рпку пд щест мјесеци пд дана ушиоене ппвреде.
(7) Инспекцијски надзпр над примјенпм пвпг закпна и других прпписа у дијелу кпји се пднпси на
заппщљаваое, рад и радне пднпсе врщи инспекција надлежна за рад и радне пднпсе.
(8) Министар дпнпси правилник п пствариваоу управнпг и струшнп-педагпщкпг надзпра.
Члан 125.
(1) У врщеоу струшнп-педагпщкпг надзпра, струшни савјетник:
а) пбавља неппсредан увид у примјену и реализацију Наставнпг плана и прпграма,
б) врщи увид у рад и прганизацију рада щкпле, рад наставника, струшних сарадника,
васпиташа и директпра,
в) врщи неппсредан увид у нашин извпђеоа наставе, испита и других пблика васпитнппбразпвнпг рада,
г) пружа савјетпдавнп-инструктивну ппмпћ наставницима, струшним сарадницима,
васпиташима и директпру,
д) врщи увид у пдржаваое щкплскпг прпстпра и

ђ) предлаже министру и надлежним прганима мјере за унапређиваое васпитнппбразпвнпг рада, те мјере за птклаоаое неправилнпсти и недпстатака у васпитнп-пбразпвнпм
прпцесу.
(2) П изврщенпм струшнп-педагпщкпм надзпру, пбавезнп се сашиоава записник п шиоенишнпм
стаоу кпји се дпставља надлежним прганима щкпле.
(3) Струшни савјетник, према свпјим пвлащтеоима, рјещеоем налаже щкпли птклаоаое
утврђених неправилнпсти.
(4) Министар дпнпси Правилник п пдржаваоу и шуваоу щкплскпг прпстпра и ппреме.
XIII КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 126.
(1) Нпвшанпм казнпм пд 3.000 дп 9.000 КМ казниће се за прекрщај щкпла, акп:
а) не дпнесе Гпдищои прпграм рада или га не примјеоује (шлан 29),
б) прганизује наставу другашије негп щтп је прпписанп Гпдищоим прпгрампм рада
щкпле (шлан 36),
в) не пстварује прпписани Наставни план и прпграм (шлан 31),
г) упптребљава учбенике и наставна средства кпја нису пдпбрена (шлан 40),
д) утврди вище шаспва пбавезне наставе у дневнпм и седмишнпм расппреду шаспва
(шлан 38),
ђ) пдступи пд календара без сагласнпсти Министарства (шлан 35),
е) наплати пд ушеника средства супрптнп шл. 128. и 130,
ж) не впди прпписани дпсије ушеника (шлан 61),
з) упище ушеника супрптнп пдредбама шл. пд 43. дп 51,
и) пбави испит супрптнп шлану 63,
ј) изабере наставника, пднпснп сарадника супрптнп пдредбама шл. 76. и 77.,
к) дпзвпли пплитишкп прганизпваое и дјелпваое или кприщћеое щкплскпг
прпстпр у те сврхе, у вријеме пдржаваоа наставе (шлан 8),
л) акп се у щкпли врщи дискриминација (шлан 5),
љ) не предузима пдгпварајуће мјере защтите прптив дискриминације и
узнемираваоа пп пснпву ппла и сексуалнпг узнемираваоа (шлан 6),
м) не распище кпнкурс за пријем пптребних радника (шлан 76),
н) пбавља прпщирену дјелатнпст без сагласнпсти Министарства (шлан 21),
о) не впди или неуреднп впди прпписану евиденцију п васпитнп-пбразпвнпм раду
щкпле за редпвне ушенике (шлан 118),
п) изда свједпшанствп редпвним ушеницима шија садржина не пдгпвара
ппдацима у матишнпј коизи (шлан 118),
п) не дпстави на вријеме или дпстави неташне ппдатке Министарству
р) не раскине радни пднпс с радникпм кпји испуоава један пд услпва за пензију,
с) прганизује екскурзију или излет супрптнп закпну, правилнику и ппщтем акту
дпнесенпм на пснпву закпна (шлан 33) и
т)ппступак пцјеоиваоа и утврђиваоа пцјена, кап и изрицаое васпитнп-дисциплинских
мјера не спрпвпди у складу са закпнпм, правилникпм и статутпм щкпле (шл. 57, 58, 59. и 60)“.
(2) Нпвшанпм казнпм пд 1.000 дп 3.000 КМ казниће се пдгпвпрнп лице у щкпли за прекрщај из
става 1. пвпг шлана.

Члан 127.
(1) Нпвшанпм казнпм пд 5.000 дп 15.000 КМ казниће се щкпла за прекрщај из шлана 25. пвпг
закпна.
(2) Нпвшанпм казнпм пд 1.000 дп 3.000 КМ казниће се пдгпвпрнп лице у щкпли за прекрщај из
шлана 25. пвпг закпна.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 128.
(1) Наставници и струшни сарадници кпји пбављају васпитнп-пбразпвни рад у щкпли кпји су пп
прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу пвпг закпна испуоавали услпве у ппгледу
степена и врсте струшне спреме, мпгу и даље да пбављају васпитнп-пбразпвнпг рад у щкпли и у
дпму ушеника.
(2) Радници кпји су заснпвали радни пднпс у щкпли на радним мјестима секретара и рашунпвпђе и
кпји су пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу пвпг закпна испуоавали услпве у ппгледу
степена и врсте струшне спреме дужни су да у рпку пд седам гпдина пд ступаоа снагу пвпг закпна
испуне пптребне услпве у ппгледу нивпа и врсте пбразпваоа.
(3) Пд пбавезе из става 2. пвпг шлана изузимају се радници са 20 и вище гпдина раднпг стажа или
40 и вище гпдина старпсти.
Члан 128 а.
Наставници и струшни сарадници кпји пбављају васпитнп-пбразпвни рад у щкпли, а имају заврщен
први циклус студијскпг прпграма у трпгпдищоем трајаоу, са пстварених 180ЕЦТС бпдпва, мпгу и
даље да пбављају васпитнп-дисциплински рад у щкпли, али су дужни да у рпку пд шетири гпдине
пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна испуне пптребне услпве за радна мјеста на кпјима су
расппређени, у ппгледу нивпа и врсте пбразпваоа.
Члан 129.
(1) Редпван ушеник кпји је ппшеп пбразпваое пп Наставнпм плану и прпграму кпји је важип
приликпм уписа у щкплу заврщиће редпвнп пбразпваое пп тпм наставнпм плану и прпграму.
(2) Средое пбразпваое у трајаоу пд три гпдине пдгпвара трећем степену струшне спреме, а
пбразпваое у трајаоу пд шетири гпдине шетвртпм степену струшне спреме.

Члан 130.
Влада ће у рпку пд 12 мјесеци дпнијети Уредбу п прганизпваоу и извпђеоу наставе на
језицима наципналних маоина (шлан 54. пвпг закпна), Уредбу п педагпщким стандардима и
уредбу п педагпщким нпрмативима (шлан 14. пвпг закпна).
Члан 131.
(1) Министар је ће у рпку пд девет мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна дпнијети
правилнике:
а) п услпвима за ппшетак рада средое щкпле (шлан 14. пвпг закпна),
б) п садржају и нашину впђеоа регистра средоих щкпла (шлан 18. пвпг закпна),

в) п наставнпм плану и прпграму за све врсте щкпла (шлан 31. пвпг закпна),
г) п извпђеоу екскурзија и излета (шлан 33. пвпг закпна),
д) п упису ушеника у први разред средоих щкпла (шлан 44. пвпг закпна),
ђ) п щкплскпм календару за сваку щкплску гпдину (шлан 35. пвпг закпна),
е) п васпитаоу и пбразпваоу дјеце са ппсебним пбразпвним пптребама (шлан 49.
пвпг закпна),
ж) п пцјеоиваоу ушеника у настави и пплагаоу испита у средопј щкпли (шлан 60.
пвпг закпна),
з) п садржају и нашину пплагаоа заврщнпг и матурскпг испита у средоим струшним
и технишким щкплама (шлан 63. пвпг закпна),
п) п садржају и нашину пплагаоа матурскпг испита у гимназији (шлан 63. пвпг
закпна),
ј) п садржају и нашину пплагаоа матурскпг испита у умјетнишким щкплама (шлан
63. пвпг закпна),
к) п избпру ушеника генерације у средопј щкпли (шлан 64. пвпг закпна),
л) п ушенишкпм дпсијеу (шлан 61. пвпг закпна)“.
љ) п врсти струшне спреме наставника и струшних сарадника (шлан 76. пвпг закпна),
м) п 40-шаспвнпј раднпј недјељи рада у щкпли (шлан 83. пвпг закпна),
н) п избпру и раду щкплскпг пдбпра (шлан 95. пвпг закпна),
о) п услпвима и нашину избпра директпра щкпле (шлан 97. пвпг закпна),
п) п садржају и нашину впђеоа дпкументације и евиденције и пбрасцима јавних
исправа у средопј щкпли (шлан 119. пвпг закпна),
п) п финансираоу щкпла (шлан 123. пвпг закпна),
р) п пствариваоу управнпг и струшнп-педагпщкпг надзпра (шлан 132. пвпг закпна),
с) п пдржаваоу и шуваоу щкплскпг прпстпра и ппреме (шлан 133. пвпг закпна),
т) п нашину пствариваоа прпграма пгледа у средопј щкпли (шлан 22а. пвпг закпна),
ћ) п наставнпм плану и прпграму за ушенике са ппсебним пптребама за сваку врсту и степен
пметенпсти у развпју ушеника (шлан 48. пвпг закпна),
у) п нашину прганизације рада и финансираоа пснпвних музишких и музишких щкпла (шлан 123.
пвпг закпна).
(2) Министар ће у рпку пд щест мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна дпнијети
упутствп п нашину прганизпваоа актива директпра щкпла (шлан 110а. пвпг закпна).
Члан 131а.
(1)
Министар ће, у рпку пд щест мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна дпнијети
правилнике п:
а)
Врсти струшне спреме наставника и струшних сарадника у средоим технишким и средоим
струшним щкплама ( шлан 75. став 6 ),
б)
Врсти струшне спреме наставника и струшних сарадника у гимназији( шлан 75. став 7),
в)
Врсти струшне спреме наставника и струшних сарадника у умјетнишким щкплама ( шлан
75.став 8),
г)
Критеријумима и прпцедури пријема радника у радни пднпс у щкпли ( шлан 76. став 14) и
д)
Пплагаоу струшнпг испита у средопј щкпли ( шлан 77. став 12).

(2)
Министар ће, у рпку пд щест мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна дпнијети
упутства п:
а)
Реализацији прпграма и активнпсти невладиних прганизација, других устанпва и
прганизација у средоим щкплама ( шлан 34.став 3),
б)
Издаваоу и нашину плаћаоа щкплскпг прпстпра ( шлан 21а.став 4).
(3) Дп дпнпщеоа прпписа из става 1. пвпг шлана, примјеоиваће се ппдзакпнски прпписи
дпнесени на пснпву Закпна п средопј щкпли (,,Службени гласник Републике Српске”, брпј
38/04) кпји нису у супрптнпсти са пдредбама пвпг закпна.
Члан 132.
Шкпле ће свпју прганизацију и ппщте акте ускладити са пдредбама пвпг закпна у рпку пд псам
мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 133.
Ступаоем на снагу пвпг закпна престаје да важи Закпн п средопј щкпли ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 38/04 и 62/04).
Члан 134.
Пвај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике
Српске".
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