
 

 

“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” br. 5/16 

 

 

На основу поглавља IV одјељак А члана 23. став (б) Устава Босанско-

подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона 

Горажде”, број: 8/98, 10/00 и 5/03), члана 59. став 3. Оквирног Закона о основном и 

средњем образовању у Босни и Херцеговини “Службени гласник БиХ”, бр. 18/03), 

члана 24. Оквирног Закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и 

Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 63/08), члана 106. Пословника Скупштине 

Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског 

кантона Горажде”, број: 10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-подрињског кантона 

Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној 25. априла 2016. године, д о н о с и : 

  

 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ 

И ОДГОЈУ 

 

Члан 1. 

 

(1) У Закону о средњем образовању и одгоју („Службене новине Босанско – 

подрињског кантона Горажде“ број: 10/11) у члану 4. у ставу (2) иза тачке а) додаје се 

тачка б) која гласи: “општа гимназија”, 

(2) Досадашња тачка б) постаје тачка ц). 

 

Члан 2. 

 

У члану 41. у ставу (1) ријечи “од 25 %” замјењују се ријечима “од 20%” . 

 

Члан 3. 

 

У члану 43.ставови (2), (3) и (5) мијењају се и гласе: 

 

(2) Настава  се остварује по полугодиштима и траје 185 радних дана, односно 37 радних 

седмица, с тим да се програмски садржаји  реализују у оквиру 175 наставних дана, 

односно 35 наставних седмица.  

(3) Настава у завршном разреду средње школе траје 160 радних дана, односно 32 радне 

седмице, с тим да се програмски садржаји  реализују у оквиру 150 наставних дана, 

односно 30 наставних седмица. 

(5) Школски календар за сваку школску годину доноси Министарство тридесет дана 

прије почетка школске године. 

 

Члан 4. 

  

У члану 44. ставови (1) и  (3). мијењају се и гласе: 

 

   “(1) Настава у првом полугодишту почиње првог септембра. Ако је први септембар  

субота или недјеља, тада настава почиње првог понедјељка  у септембру.” 



    

     (3) Зимски одмор, у складу са школским календаром, за ученике траје три седмице 

након завршетка првог полугодишта, прољетни одмор траје једну седмицу у мјесецу 

априлу, а љетни одмор траје од завршетка другог полугодишта до почетка наредне 

школске године.” 

 

Члан 5. 

 

У члану 50. Ставови  (3) и (4) мијењају се  и гласе:  
 

  ,,(3) Годишњи програм рада школе који утврђује наставничко вијеће на приједлог 

директора, а доноси школски одбор, школа је обавезна доставити Министарству и 

Педагошком заводу  најкасније до 30.09. за текућу школску годину. Писану сагласност 

Педагошког завода свака школа је дужна да обезбиједи до 10.10. за текућу школску 

годину.  

 

    (4) Извјештај о успјеху ученика у учењу и владању школа је дужна доставити 

Педагошком заводу и оснивачу на крају првог полугодишта, на крају наставне године и 

на крају школске године, а извјештај о раду на крају школске године. 

 

Члан 6. 

 

     Дио VIII. СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ  И ОБУКА ОДРАСЛИХ са члановима 

70,71, 72, 73, 74. и 75. се брише. 

 

Члан 7.                                                          

                                                               

У члану 81. у ставу (1) иза ријечи “врло добар” број “(4,00)” се брише. 

 

 

Члан 8. 

 

У члану 85.став (1) се мијења и гласи: 

 

   (1) Школа ће, у складу са правилима школе, ученицима који су од стране 

Министарства проглашени квалитетним  или врхунским спортистима те надареним 

ученицима за поједине наставне области који су стекли право учешћа на кантоналним, 

федералним, државним или међународним такмичењима, одобрити одсуствовање са 

наставе ради припремања и учешћа на такмичењима. 

 

Члан 9. 

 

 У члану 96. у ставу (2)  ријечи “планираних часова у другом полугодишту” замјењује 

се ријечима “укупних часова у наставној години”. 

 

Члан 10. 

 

У члану 100. у ставу (1) на почетку текста ријеч „четверогодишњег” замјењује се 

ријечју ,,средњошколског“, а на крају текста тачка се замјењује зарезом и додају се 

ријечи “а најбољи од њих проглашава се учеником генерације”. 



 

Члан 11. 

 

У члану 110.  у ставу (3) тачка б) ријечи “са завршеним I или II, односно III, замјењујУ 

се ријечима ”са завршеним одговарајућим”. 

                                                                

 

Члан 12. 

 

(1) У члану 114.  став (2) се мијења и гласи: 

   

     “(2) Ближе прописе о условима и поступку избора наставника, стручних сарадника  

и сарадника доноси Министарство, а  поступак избора осталих запосленика дефинише 

се правилима средње школе”. 

 

(2) Иза става (2) додаје се став (3) који гласи: 

  

    ,,(3) Статус запосленика у школама за чијим радом је потпуно или дјелимично  

престала  потреба у односу  на уговор о раду на неодређено вријеме, који су закључили 

са послодавцем, биће дефинисан правилником који доноси Министарство.” 

                                             

Члан 13. 

 

У члану 118. иза става (4) додаје се став (5) који гласи: 

(5) ,,Дневно оптерећење наставника у оквиру непосредног образовно-одгојног рада не 

може бити дуже од 6 часова нити краће од два часа теоретске, односно дуже од 8 часова 

практичне наставе. 

Досадашњи ставови (5) и (6) постају ставови (6) и (7). 

 

Члан 14. 

У члану 121. у ставу (3) ријеч “дванаест” замјењује се са ријечју “девет”. 

 

Члан 15. 

 

Члан 122. се мијења и гласи: 

  

„(Оспособљавање приправника и волонтера за самосталан рад) 

 

(1) Школа може примити лице на стручно усавршавање за оспособљавање за 

самосталан рад без заснивања радног односа (волонтерски рад) у складу са законом. 

(2) Наставничко вијеће школе утврђује програм оспособљавања за самосталан рад и 

именује ментора лицу из ставова (1) и (2) члана 121. овог Закона и става (1) овог члана.  

(3) Верификовање наставе наставника, стручног сарадника и сарадника за вријеме 

оспособљавања за самосталан одгојно-образовни рад врши ментор. 

(4) До момента стицања услова за самосталан одгојно-образовни рад, наставник, 

стручни сарадник или сарадник ради по инструкцијама и под надзором ментора. 

(5) Стручни испит се полаже пред стручном комисијом коју именује Министарство. 

 (6) Начин оспособљавања за самостални рад, састав комисије пред којом се полаже 

стручни испит, садржај испита, начин одобравања полагања испита, издавање увјерења 



о положеном стручном испиту, као и вођење евиденције, ближе се регулишу прописима 

које доноси министар.“ 

 

Члан 16. 

 

(1) У члану 123.  у ставу (1) на крају текста тачка се замјењује зарезом и додају ријечи 

”док се рад запосленика у административно-техничкој служби оцјењује сваке године у 

складу са правилима школе.” 

(2) Став (3) се мијења и гласи: 

“(3) Оцјењивање наставника, стручних сарадника и сарадника врши директор школе на 

основу мишљења Педагошког завода и континуираног праћења рада наставника”. 

(3) Иза става (4) додаје се став (5) који гласи: 

“(5) Наставник, стручни сарадник и сарадник на добијену оцјену и оцјењивање има 

право жалбе школском одбору.“ 

 

Члан 17. 

У члану 124. у ставу (4) ријечи “професора” се бришу. 

 

Члан 18. 

У члану 126. у ставу (2) иза ријечи “послове” додају се ријечи “ако је одбио посао у 

оквиру своје школске спреме”. 

 

Члан  19. 

У члану 127. став (1) ријечи ,,а у циљу провјере да ли ученици достижу стандард 

успјеха које утврди Агенција за стандард и оцјењивање” се бришу. 

 

Члан 20. 

У члану 128. у ставу (2) у тачки  б) из ријечи “примјене” додају се ријечи “и стручно 

усавршавање наставника из области нових технологија.” 

 

Члан 21. 

У члану 133. у ставу (4) ријечи ,,најдуже два мјесеца”замјењују се ријечима ,,највише 

три мјесеца, која се не могу поновити”. 

 

Члан 22. 

У члану 152. иза става (3) се додаје  став (4) који гласи: 

(4) “Координацију рада кантоналних стручних актива врши Педагошки завод”. 

 

Члан 23. 

(1) У члану 175.  став (1) на крају текста тачка се замјењује зарезом и додају ријечи ,,за 

занимања I и II степена.” 

(2) У ставу (4) на крају текста тачка се замјењује зарезом и додају ријечи ,,као и 

средства за превоз ученика у занимањима I и II степена, који станују на удаљености 

већој од 4 км.” 

 

Члан 24.  

 Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама 

Босанско-подрињског кантона Горажде“. 

 

 



 

 

Број: 01-02-318/16                              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА СКУПШТИНЕ 

25. априла 2016. године                                                       

   Г о р а ж д е                                                                        Аида Обућа 

 

 

 


