
ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 
 
 

Члан 1. 
 

У Закону о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 74/08, 106/09 и 104/11) члан 7. мијења се и гласи: 
„(1) Организација, начин рада и кућни ред у школи детаљније се уређују статутом и 
другим општим актима школе. 
(2) Општи акти из става 1. овог члана доносе се уз учешће представника ученика, 
родитеља и  запослених радника школе.“  

 
Члан 2. 

 
Члан 14. мијења се и гласи: 

„(1) Јавна или приватна школа оснива се и почиње да ради ако: 
а) постоји потреба за школовањем одређених смјерова, струка и занимања, 
б) је број ученика усклађен са педагошким стандардима, 
в) су обезбијеђена средства за оснивање и рад школе, простор, опрема и наставна 
средства у складу са педагошким стандардима и нормативима за одговарајући смјер, 
струку и занимање, 
г) је обезбијеђен потребан број наставника и стручних сарадника, 
д) су обезбијеђени услови за обављање практичне наставе у средњим стручним и 
техничким школама, 
ђ) је одобрена примјена наставног плана и програма и 
е) има фискултурну салу и најмање једно игралиште на отвореном простору, у 
власништву или под закупом. 
(2) Министар доноси Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за 
почетак рада школе. 
(3) Оснивач приватне школе приликом утврђивања испуњености услова плаћа 
таксу. 
(4) Министар, на приједлог комисије из чл. 15. и 16. овог закона, рјешењем утврђује 
испуњеност услова за почетак рада школе. 
(5) Рјешење из става 4. овог члана је коначно. 
(6) Влада на приједлог Министарства доноси Уредбу о педагошким стандардима за 
средње образовање. 
(7) Влада на приједлог Mинистарства доноси Уредбу о педагошким нормативима за 
средње образовање.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 16. у ставу 2. у тачки в) ријеч: „и“ брише се и додаје се запета. 
У тачки г) послије ријечи: „заступање“ додаје се ријеч: „и“. 
Послије тачке г) додаје се нова тачка д) која гласи: 

„д) доказ о уплаћеној такси на име оснивања школе, у складу са законом којим се 
уређују административне таксе.“ 

 
 



Члан 4. 
 

У члану 20. став 2. мијења се и гласи: 
„(2) Школски одбор доноси статут школе уз учешће савјета ученика, савјета 
родитеља и  запослених радника школе.“    

Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 
„(3) Школски одбор доставља на сагласност приједлог статута Министарству. 
(4) Након добијене сагласности, школски одбор доноси статут.“ 
 

Члан 5. 
 

У члану 46. у ставу 2. послије ријечи: „часа“ додаје се запета и ријечи: „а 
најкасније првог наредног радног дана“. 

У ставу 3. ријеч: „Ученик“ замјењује се ријечима: „Учесник конкурса“. 
 

Члан 6. 
 

У члану 58. у ставу 1. ријеч: „редовних“ брише се.  
Став 3. мијења се и гласи: 

„(3) Оцјена се уписује у одјељенску књигу бројевима од 1 до 5 без додатних знакова, 
са датумом када је извршено провјеравање постигнућа ученика, као и у електронски 
дневник, у школама које за то имају услове.“ 

У ставу 5. ријечи: „у току наставе и“ бришу се. 
Послије става 10. додаје се нови став 11. који гласи: 

„(11) У случајевима из члана 31а. став 1. овог закона успјех ученика у учењу из 
наставних предмета може да се оцјењује у складу са програмом на основу којег се 
реализује настава.“ 
 

Члан 7. 
 

У члану 59. у ставу 8. послије ријечи: „вијеће“ додаје се запета и ријечи: „а 
најкасније до краја наредне школске године“. 

 
Члан 8. 

 
У члану 64. став 7. мијења се и гласи: 

„(7) За ученика генерације бира се ученик који је у току школовања имао одличан 
успјех и примјерно владање у свим разредима.“ 

 
Члан 9. 

 
Члан 65. мијења се и гласи:  

„(1) Ученик може одговарати дисциплински и материјално. 
(2) За повреду обавезе ученику се може изрећи сљедећа васпитно-дисциплинска 
мјера: 
а) укор одјељењског старјешине, 
б) укор одјељењског вијећа, 
в) укор директора, 
г) укор наставничког вијећа, 
д) искључење из школе. 



(3) Ученик или његов родитељ може поднијети жалбу наставничком вијећу у року 
од осам дана од дана доношења одлуке о изреченој васпитно-дисциплинској мјери 
из става 2. т. а) и б) овог члана. 
(4) Ученик или његов родитељ може поднијети жалбу школском одбору у року од 
осам дана од дана доношења одлуке о изреченој васпитно-дисциплинској мјери из 
става 2. т. в) и г) овог члана.    
(5) Васпитно-дисциплинска мјера изриче се за школску годину у којој је утврђена 
повреда обавезе ученика, а може се у току школске године ублажити или укинути. 
(6) Ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана и која је у 
вријеме извршења била утврђена овим законом и општим актом школе. 
(7) Ученик неће одговарати за материјалну штету и штета се не може наплатити од 
ученика ако није доказано да је штету учинио сам или са другим ученицима. 
(8) У случају да је ученик одговоран за причињену материјалну штету у школи, 
одлуку о висини надокнаде доноси школски одбор. 
(9) Директор школе може ослободити ученика обавезе да надокнади причињену 
штету, ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно. 
(10) Искључење из школе као васпитно-дисциплинска мјера може се изрећи само за 
тежу повреду обавезе ученика. 
(11) Тежа повреда обавезе ученика је: 
а) преправка података у свједочанству, дипломи и другим јавним исправама које 
издаје школа, 
б) преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа, 
в) политичко организовање и дјеловање ученика у школи, 
г) крађа и уништавање имовине школе, привредног друштва, установе, друге 
организације или другог ученика, 
д) давање и употреба алкохола или наркотичких средстава, као и подстрекивање на 
њихову употребу,  
ђ) вршњачко насилничко понашање, 
е) насилничко понашање према наставницима и осталом радном особљу за вријеме 
наставе и ваннаставних активности, 
ж) посједовање оружја, 
з) изражавање националне и вјерске нетрпељивости, 
и) неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада и 
ј) снимање видео-клипова за вријеме боравка у школи и њихова даља дистрибуција. 
(12) Наставничко вијеће доноси одлуку о искључењу ученика из школе. 
(13) Ученик или његов родитељ има право да поднесе жалбу на рјешење о 
искључењу ученика из школе школском одбору у року од осам дана од дана пријема 
рјешења. 
(14) Школски одбор дужан је да донесе одлуку о жалби из става 13. овог члана у року 
од 15  дана од дана пријема жалбе.   
(15) Одлука школског одбора је коначна. 
(16) Школа је обавезна да на почетку школске године упозна ученике и родитеље са 
њиховим правима, односно дужностима и одговорностима утврђеним овим законом 
и правилима школе. 
(17) Школски одбор је дужан да донесе Правилник о материјалној и дисциплинској 
одговорности ученика.“ 
 

Члан 10. 
 

У члану 66. у ставу 1. ријечи: „Редован ученик“ замјењују се ријечју: „Ученик“. 
У ставу 3. ријечи: „Редован ученик“ замјењују се ријечју: „Ученик“. 



У ставу 4. ријечи: „става 3.“ замјењују се ријечима: „ст. 2. и 3.“. 
У ставу 8. ријечи: „8. и 9.“ замјењују се ријечима: „6. и 7.“. 
У ставу 9. ријечи: „Редован ученик“ мијењају се ријечју: „Ученик“. 
У ставу 12. ријечи: „прописаном планом уписа у одређеном смјеру, струци 

односно занимању, одсјеку“ замјењују се ријечима: „прописаних чланом 37. овог 
закона“. 

 
Члан 11. 

 
У члану 75. у ставу 1. ријечи: „Законом о раду – Пречишћени текст (‘Службени 

гласник Републике Српске’, број 55/07)“ замјењују се ријечима: „законом којим се 
уређују радни односи“, а у тачки а) послије ријечи: „програма“ додају се ријечи: „у 
четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова“. 

У тачки б) послије ријечи: „ученицима“ брише се ријеч: „и“ и додаје се запета. 
У тачки в) послије ријечи: „лицем“ додаје се ријеч: „и“. 
Послије тачке в) додаје се нова тачка г) која гласи: 

„г) има положен стручни испит за рад у настави.“ 
 

Члан 12. 
 

У члану 76. став 5. мијења се и гласи: 
„(5) Директор јавне школе прима наставника, односно стручног сарадника на 
приједлог комисије за избор.“ 

У ставу 11. послије ријечи: „коначна“ додају се ријечи: „и против те одлуке 
није дозвољена жалба, али се може покренути радни спор пред надлежним судом“. 

Став 14. мијења се и гласи:  
„(14) Изузетно од става 1. овог члана, у случајевима изненадног одсуства наставника  
и стручних сарадника због болести и другог оправданог одсуства, када обављање 
послова не трпи одгађање, директор школе може без расписивања јавног конкурса 
закључити уговор о раду на одређено вријеме са наставником и стручним 
сарадником који испуњава услове у погледу стручне спреме у складу са 
правилником којим се дефинише врста и степен стручне спреме наставника и 
стручних сарадника, најдуже до 60 дана, уколико у тој школи нема наставника са 
непуном нормом часова, а који испуњава прописане услове.“ 

Послије става 14. додаје се нови став 15. који гласи: 
„(15) Министар доноси Правилник о етичком кодексу радника средње школе у року 
од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.“  

 
Члан 13. 

 
У члану 78. послије става 7. додаје се нови став 8. који гласи: 

„(8) Министар заједно са министром надлежним за област здравља доноси 
Правилник о систематском прегледу радника запослених у школи, у року од девет 
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.“ 

 
Члан 14. 

 
У члану 85. став 2. мијења се и гласи: 

„(2) Министар доноси Правилник о стручном усавршавању, оцјењивању и 
напредовању наставника, стручних сарадника и директора у средњим школама, у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.“ 



Члан 15. 
 

Члан 86. мијења се и гласи: 
„Дисциплински поступак покреће се и спроводи у складу са посебним колективним 
уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске и актом 
школе којим се уређује дисциплинска и материјална одговорност радника.“ 

 
Члан 16. 

 
У члану 87. у ставу 1. у тачки ј) ријечи: „припремне (инструктивне)“ замјењују 

се ријечју: „инструктивне“. 
У тачки ћ) ријеч: „и“ брише се и додаје се тачка. 
Тачка у) брише се. 
Став 3. брише се. 

 
Члан 17. 

 
У члану 89. у ставу 3. послије ријечи: „рачуновођу“ додају се ријечи: „у јавној 

школи“. 
 

Члан 18. 
 

У члану 95. у ставу 1. тачка б) мијења се и гласи: 
„б) два члана школског одбора предлаже Министарство, у име оснивача,“. 

Послије става 12. додаје се нови став 13. који гласи: 
„(13) У изузетним случајевима, Министарство у име оснивача разрјешава поједине 
чланове школског одбора, предсједника или школски одбор ако се: 
а) доносе незаконите одлуке, 
б) неоправдано изостаје са сједница школског одбора и 
в)  несавјесним радом онемогућава рад школског одбора.“ 
 

Члан 19. 
 

У члану 116. у ставу 1. ријеч: „спреме“ замјењује се ријечју: „исправе“. 
 

Члан 20. 
 

Члан 131. брише се. 
 

Члан 21. 
 

У члану 132. у ставу 5. т. е), ж) и з) бришу се. 
Tачка ј) мијења се и гласи: 

„ј) наложи школи да покрене поступак пред надлежним органом да се прогласе 
ништавим јавне исправе и увјерења издата на основу података из евиденције коју 
води школа уколико су издати супротно одредбама закона, других прописа и 
општих аката донесених на основу закона,“. 

Досадашње т. и), ј), к), л) и љ) постају т. е), ж), з), и) и ј). 
Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе: 

„(6) Лице које сматра да су његова права прописана овим законом повријеђена, може 
се, ради заштите тих права, обратити надлежној инспекцији у року од три мјесеца од 



дана сазнања за учињену повреду, а најдаље у року од шест мјесеци од дана учињене 
повреде. 
(7) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и других прописа у дијелу који 
се односи на запошљавање, рад и радне односе врши инспекција надлежна за рад и 
радне односе.“  

Досадашњи став 6. постаје став 8. 
 

Члан 22. 
 

Послије члана 136. додаје се нови члан 136а. који гласи: 
„Члан 136а. 

 
Наставници и стручни сарадници који обављају васпитно-образовни рад у 

школи, а имају завршен први циклус студијског програма у трогодишњем трајању, 
са остварених 180 ECTS бодова, могу и даље да обављају васпитно-образовни рад у 
школи, али су дужни да у року од четири године од дана ступања на снагу овог 
закона испуне потребне услове за радна мјеста на којима су распоређени, у погледу 
нивоа и врсте образовања.“ 
 

Члан 23. 
 

У члану 139. у ставу 1. тачка н) брише се.  
Досадашње т. о), п), р), с), т), ћ), у) и ф) постају т. н), њ), о), п), р), с), т), ћ) и у). 
 

Члан 24. 
 

У члану 139а. у ставу 2. у тачки б) ријеч: „и“ брише се и додаје се тачка. 
Тачка в) брише се. 

 
Члан 25. 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 
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