РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА И РАЗРЈЕШЕЊА
ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Бања Лука, мај 2018. године

На основу члана 141. став 2. Закона о основном васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17 и 31/18) и члана 82. став 2. Закона о
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар просвјете и културе, 24. маја 2018.
године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА И РАЗРЈЕШЕЊА
ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, поступак избора, разрјешења и
именовања директора основних школа (у даљем тексту: школа) у Републици Српској (у
даљем тексту: Република).
Члан 2.
(1) Школски одбор расписује конкурс за избор директора школе у дневним
новинама које се објављују у Републици.
(2) Конкурс се расписује на период од 15 дана од дана објављивања.
(3) Конкурс за избор директора школе садржи:
1) назив школе са адресом,
2) услове које кандидат, који се пријављује на конкурс за избор директора
школе, треба да испуњава,
3) рок за подношење пријава кандидата на конкурс,
4) вријеме за које се врши именовање,
5) документацију коју je кандидат дужан приложити уз пријаву,
6) начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса,
7) напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће разматрати.
(4) У конкурсу је потребно навести да на мјесто директора школе могу
конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона.
Члан 3.
(1) Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на
конкурс прилаже сљедећа документа:
1) диплому о завршеној стручној спреми,
2) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као
стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након
стицања дипломе,
3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које
прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,
4) увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом на безусловну казну
затвора,

5) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена
против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,
злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
6) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је
кандидат запослен,
8) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере
у струци и оствареним резултатима у раду.
(2) Увјерење из става 1. тачка 4) овог члана школа ће прибавити службеним
путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.
Члан 4.
Ако члан школског одбора буде именован за директора школе, даном ступања
на дужност престаје му мандат у школском одбору.
Члан 5.
(1) Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе
Републике Српске (у даљем тексту: Влада) о именовању директора, у року од осам
дана од дана пријема одлуке.
(2) Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци
Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.
Члан 6.
Уколико директор школе прије истека мандата испуни услове за пензионисање,
школски одбор ће три мјесеца прије престанка радног односа директора, због
пензионисања, покренути процедуру расписивања конкурса за избор и именовање
новог директора, у складу са Законом.
Члан 7.
У школи у којој је директор разријешен дужности или му је истекао мандат, а
није расписан конкурс или није извршен избор, Влада, на приједлог министра, именује
вршиоца дужности директора до именовања директора, а најдуже на 90 дана, у складу
са Законом.
Члан 8.
У случају када је директор, због болести или неких других оправданих разлога,
одсутан са посла, замјењује га помоћник директора, у складу са Законом.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и
начину избора директора школе („Службени гласник Републике Српске“, број 112/09).

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број: 07.032/020-1390/18
Датум: 24. мај 2018. године
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Др Дане Малешевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА И РАЗРЈЕШЕЊА
ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Правилника о условима и поступку избора и разрјешења
директора основне школе садржан је у члану 141. став 2. Закона о основном васпитању
и образовању (,,Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18) и члану 82.
став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18).
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА
Ступањем на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању потребно је
донијети све подзаконске акте прописане овим законом, међу којима је и Правилник о
условима и поступку избора и разрјешења директора. Овим правилником уређује се
поступак избора и именовања директора основних школа, услови за избор директора,
престанак и разрјешење дужности директора, именовање вршиоца дужности и
помоћника директора.
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, број
17.03-020-1417/18 од 18. маја 2018. године, а након увида у прописе Европске уније и
анализе одредаба Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора
основне школе, није установљено да постоје извори права Европске уније, који уређују
материју достављеног правилника, због чега у Изјави о усклађености стоји ознака
„непримјењиво“.
IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Чланом 1. овог правилника је прописано да се овом правилником уређује поступак
избора, разрјешења и именовања директора основних школа.
Чланом 2. прописано је на који начин се расписује конкурс за избор директора школе и
које елементе садржи.
Чланом 3. прописано је документација коју треба да приложи кандидат, који
конкурише за директора школе.
Чланом 4. прописано је да члану школског одбора, који буде именован за директора,
даном ступања на дужност престаје мандат у школском одбору.
Чланом 5. прописано је на који начин се доставља одлука Владе о именовању
директора школском одбору и учесницима конкурса.
Чланом 6. прописано је да ће школски одбор три мјесеца прије престанка радног
односа директора због пензионисања покренути процедуру расписивања конкурса за
избор и именовање новог директора, у складу са Законом.
Чланом 7. прописано је да Влада на приједлог министра именује вршиоца дужности
директора до именовања директора, а најдуже на 90 дана, у школи у којој је директор

разријешен дужности или му је истекао мандат, а није расписан конкурс или није
извршен избор.
Члан 8. прописано је да директора, који је због болести или других оправданих разлога
одсутан с посла, замјењује помоћник директора, у складу са Законом.
Чл. 9. и 10. прописано ступање на снагу овог правилника и престанак важења
Правилника о условима и начину избора директора школе („Службени гласник
Републике Српске: 112/09).
V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ
У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу
јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 123/08 и 73/12), Министарство просвјете и културе је објавило Правилник о
условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, како би се исти
учинио доступним свим заинтересованим органима и појединцима ради давања
евентуалних мишљења, приједлога и сугестија.
Примједби и сугестија на достављени текст правилника није било.
VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију овог правилника
финансијска средства.

није потребно обезбиједити додатна

