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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ОСНОВНОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“,
број 44/17), у члану 83. у тачки 2) послије подтачке 5. додаје се нова подтачка 6. која гласи:
„6. ученици са сметњама у учењу,“.
Досадашње подт. 6. и 7. постају подт. 7. и 8.
У тачки 3) ријечи: „сметњама у учењу,“ бришу се.
Члан 2.
У члану 112. став 5. брише се.
У ставу 8. послије ријечи: „накнаде“ додају се ријечи: „у износу од 80% најниже нето плате
у Републици за мјесец који претходи мјесецу у којем се подноси пријава“.
Досадашњи ст. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 14. постају ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13.
Члан 3.
У члану 115. у ставу 5. послије ријечи: „кандидата“ додају се ријечи: „у основној школи“, а
у тачки 3) послије ријечи: „интервјуу“ додају се ријечи: „и тесту“.
Члан 4.
У члану 140. у ставу 6. запета и ријечи: „те доноси одлуку“ бришу се.
У ставу 7. ријечи: „министар ће смијенити директора са дужности“ замјењују се ријечима:
„Влада ће на приједлог министра разријешити директора дужности“.
У ставу 8. ријеч: „министар“ замјењује се ријечју: „Влада“.
Члан 5.
У члану 177. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„(2) Наставници и стручни сарадници из става 1. овог члана могу равноправно конкурисати и
на расписани конкурс за директора школе.“
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 6.
У члану 179. у тачки 16. послије ријечи: „кандидата“ додају се ријечи: „у основној школи“.
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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