РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА У ШКОЛИ

Бања Лука, март 2016. године

На основу члана 111. став 6. Закона о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и члана 82. став
2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар просвјете и културе 7. марта 2016. године, доноcи

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА У ШКОЛИ

Члан 1.
У Правилнику о полагању стручног испита у школи („Службени гласник
Републике Српске“, број 95/15), у члану 15. Прилог 5. замјењује се новим Прилогом 5,
који чини саставни дио овог правилника.

Члан 2.
У члану 23. Прилог 7. и Прилог 7а. замјењују се новим Прилогом 7. и Прилогом
7а. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број: 07.041/020-654/16
Датум: 07. 03. 2016. године

МИНИСТАР
Др Дане Малешевић

ПРИЛОГ 5.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРИЈАВА
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И СЕКРЕТАРА У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ
На основу члана 111. став 6. Закона о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и члана 15.
Правилника о полагању стручног испита у школи, пријављујем се:
1. Лични подаци
_________________________ ______________________________ ___________________
(име приправника)
(презиме приправника)
(име једног родитеља)
__________________ , ____________________ , _____________________ , ______________
(датум рођења)
(мјесто рођења)
(држава рођења)
(број л. к.)
______________________________ , ___________________________ .
(издата у МУП-у)
(ЈМБ)
2. Адреса сталног мјеста пребивалишта и број телефона
Поштански број ___________, мјесто __________________ , општина _________________,
улица _______________________________, број ________ , број телефона: ____________ ,
e-mail: ______________________________ .

3. Образовање
Завршена средња школа _______________________________________________________.
(врста и смјер средње школе)
Дипломирао-ла на: ___________________________________________________________ ,
(назив и мјесто високошколске установе)
смјер: ____________________________ и стекао звање _____________________________ .
(завршена студијска група)

Циклус високог образовања (заокружи):
I циклус у трогодишњем трајању – 180 ECTS бодова
I циклус у четворогодишњем трајању – 240 ECTS бодова
Педагошко-психолошка и методичко-дидактичка група предмета (заокружи):
Положио-ла

Није положио-ла

4. Подаци о приправничком стажу приправника
У ________________________ је обављао-ла приправнички стаж од ______ до ____.
(назив и мјесто основне школе)
У ________________________ је обављао-ла приправнички стаж од ______ до _______.
(назив и мјесто основне школе)
У ______________________ је обављао-ла приправнички стаж од ______ до _______.
(назив и мјесто основне школе)
5. Подаци о ментору
_________________________________________ , __________________________________,
(име и презиме)
(струка и стручни назив)
_________________________________________ , __________________________________.
(стручно звање)
(установа у којој је запослен-а)
6. Приправник се пријављује за полагање стручног испита из (заокружи):
1. Практичног/писменог и усменог дијела стручног испита,
2. Практичног/писменог дијела стручног испита,
3.Усменог дијела стрчног испита.
Испит желим полагати у року (заокружи):
1. Од 25. септембра до 25. октобра,

2. Од 15. новембра до 15. децембра,

3. Од 5. фебруара до 5. марта

4. Од 5. маја до 5. јуна.

Уз пријаву прилажем:
Доказе из члана 18. Правилника о полагању стручног испита у школи:
1) диплому о стеченом образовању кандидата,
2) план приправничког стажа,
3) евидентни лист и мишљење ментора,

4) извјештај о реализацији програма приправничког стажа,
5) увјерење основне школе о обављеном приправничком стажу,
6) доказ о положеној педагошко-психолошкој и методичко-дидатичкој групи
предмета, за кандидате који су завршили ненаставничке високошколске установе и
7) доказ о новчаној уплати на име накнаде трошкова полагања стручног испита.
7. За полагање стручног испита пријављујем се (заокружи):
а) први пут

б) други пут

Директор школе
________________________________

в) трећи пут

Кандидат
_____________________________

ПРИЛОГ 7.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
На основу члана 23. Правилника о полагању стручног испита у школи, министар
просвјете и културе издаје

УВЈЕРЕЊЕ
о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад
_______________________________________________, рођен-а _____________________ у
(име, име једног родитеља и презиме)
(дан, мјесец и година)
____________________________, општина ____________________, држава ____________________
са завршеним-ом ___________________________ у _______________________________________
(назив високошколске установе)
(сједиште високошколске установе)
Полагао-ла је дана ____________________ стручни испит у складу са Програмом полагања
стручног испита за стицање оспособљености за самосталан васпитно-образовни рад на пословима
___________________________________________________________________________
и према оцјени Комисије за полагање стручног испита
П О Л О Ж И О-Л А Ј Е И С П И Т

и стекао-ла је право за самосталан васпитно-образовни рад у школи.
Број: _______________
Бања Лука, _____________ године

М. П.
МИНИСТАР

ПРИЛОГ 7а.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
На основу члана 23. Правилника о полагању стручног испита у школи, министар
просвјете и културе издаје
УВЈЕРЕЊЕ
о положеном стручном испиту за секретара у основној школи
_______________________________________________, рођен-а _____________________ у
(име, име једног родитеља и презиме)
(дан, мјесец и година)
____________________________, општина ____________________, држава ____________________
са завршеним-ом ___________________________ у _______________________________________
(назив високошколске установе)
(сједиште високошколске установе)
Полагао-ла је дана __________________ стручни испит у складу са Програмом полагања стручног
испита за секретара на пословима _____________________________________________________
и према оцјени Комисије за полагање стручног испита
П О Л О Ж И О-Л А Ј Е И С П И Т

и стекао-ла је право за рад у основној школи на пословима секретара.
Број: _______________
Бања Лука, _____________ године

М. П.
МИНИСТАР

