
1221

На осно ву чла на 31. став 7. За ко на о обра зо ва њу од ра -
слих (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/09) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар
про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ФОР МИ РА ЊУ ИС ПИТ НИХ КОМИ СИ ЈА, НА ЧИ НУ 
РА ДА И СПРО ВО ЂЕ ЊУ ИС ПИ ТА 

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу је се на чин фор ми ра ња
испит них ко ми си ја, на чин ра да и спро во ђе ње ис пи та про -
вје ре зна ња, вје шти на и спо соб но сти по је дин ца, ко је се
оба вља у Ис пит ном цен тру.

Члан 2.

(1) У Ис пит ном цен тру про вје ра ва ју се зна ња, вје шти -
не и спо соб но сти по је дин ца:

а) ко је су сте че не пу тем оглед них про гра ма,

б) ко је су сте че не код послодавaца ко ји ор га ни зу ју
разли чи те об ли ке оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња за по сле -
них ра ди при ла го ђа ва ња тр жи шним за хтје ви ма и про мје -
на ма, но вим тех но ло ги ја ма и рад ним про це си ма и

в) на за хтјев по је дин ца без об зи ра на на чин њи хо вог
сти ца ња.

(2) Зна ња, вје шти не и спо соб но сти из ста ва 1. овог чла -
на про вје ра ва ју се са мо уко ли ко су де фи ни са ни од ре ђе ним
фор мал ним про гра мом.

(3) За хтјев за про вје ру зна ња, вје шти на и спо соб но сти
по је ди на ца (у да љем тек сту: за хтјев за про вје ру зна ња) За -
во ду за обра зо ва ње од ра слих (у да љем тек сту: За вод) по је -
дин ци под но се не по сред но или пу тем по сло дав ца ко ји ор -
га ни зу је оспособљавaње или уса вр ша ва ње за за по сле не.

(4) Уз за хтјев за про вје ру зна ња по је дин ци до ста вља ју
и до ку мен та ко ји ма до ка зу ју да ис пу ња ва ју усло ве пред ви -
ђе не од ре ђе ним про гра мом.

(5) За вод име ну је ко ми си ју ко ја про вје ра ва да ли су
испу ње ни усло ви за про вје ру зна ња у Ис пит ном цен тру.

Члан 3.

Про вје ра зна ња у Ис пит ном цен тру вр ши се кроз про цес
те сти ра ња ко је се са сто ји од пи сме не про вје ре зна ња пу тем
те сто ва и про вје ре прак тич ног зна ња, а ор га ни зу је се по себ -
но за сва ки на став ни пред мет или на став ни са др жај.

Члан 4.

(1) Про вје ру зна ња спро во де ис пит не ко ми си је, а фор -
ми ра их ди рек тор За во да по по тре би.

(2) Ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на има три чла на, од
че га два чла на тре ба да бу ду струч ња ци из по је ди них обла -
сти, у скла ду са про гра ми ма обра зо ва ња или ка та ло зи ма
зна ња, чи ји вр ста и сте пен струч не спре ме мо ра ју би ти у
скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу вр сту и сте пен струч -
не спре ме на став ни ка у обра зо ва њу од ра слих.

(3) Удру же ња по сло да ва ца до ста вља ју За во ду ли сту
сво јих пред став ни ка ко ји се ан га жу ју у ис пит ним ко ми си -
ја ма за про вје ру зна ња сте че них пу тем оглед них про гра ма
ко ја пред ла жу удру же ња по сло да ва ца, а по по тре би мо гу
би ти ан га жо ва ни и у дру ге ко ми си је. 

(4) За да так ко ми си је из ста ва 1. овог чла на је да са ста -
вља те сто ве, од ре ђу је са др жај прак тич ног ра да за про вје ру
зна ња за на став ни пред мет или на став ни са др жај за чи ју
про вје ру су име но ва ни и да ју при је длог тра ја ња и ди на ми -
ке про вје ре зна ња.

(5) Те сто ви за про вје ру зна ња и прак тич ни рад тре ба да
бу ду ја сно де фи ни са ни, пре ци зни и при мје ре ни за хтје ви ма
обра зов ног про фи ла и вре ме ну из вр ше ња. 

(6) За вод од ре ђу је рас по ред по ла га ња за сва ки на став -
ни пред мет или на став ни са др жај и по је дин ца оба вје шта ва
о вре ме ну и мје сту по ла га ња нај ма ње се дам да на при је по -
ла га ња.

Члан 5.

(1) По је ди нац мо же од го ди ти про вје ру зна ња нај ка сни -
је три да на при је тер ми на од ре ђе ног за про вје ру зна ња.

(2) По је ди нац про вје ру зна ња мо же од го ди ти нај ви ше
је дан пут.

(3) Уко ли ко на кон од га ђа ња по је ди нац у на кнад но од -
ре ђе ном тер ми ну не при сту пи про вје ри зна ња, сма тра се да
ни је успје шно за вр шио про вје ру зна ња.

(4) Уко ли ко из оправ да них раз ло га, у слу ча ју ви ше си -
ле или здрав стве них раз ло га, по је ди нац не при сту пи про -
вје ри зна ња, из о ста нак мо ра оправ да ти под но ше њем од го -
ва ра ју ћих ис пра ва ко ји ма до ка зу је не мо гућ ност при сту па -
ња про вје ри зна ња.

(5) По је дин цу из ст. 1. и 4. овог чла на би ће од ре ђен но -
ви рок про вје ре зна ња.

(6) Уко ли ко по је ди нац не при сту пи про вје ри зна ња и
из о ста нак не оправ да, сма тра се да ни је успје шно за вр шио
про вје ру зна ња и не ма пра во на по врат упла ће них нов ча -
них сред ста ва. 

Члан 6.

(1) Прак тич ни дио про вје ре зна ња са сто ји се од из ра де
прак тич ног ра да и од бра не прак тич ног ра да.

(2) При ли ком од бра не прак тич ног ра да по је ди нац да је
по треб на об ја шње ња о на чи ну из ра де, ре до сли је ду рад них
по сту па ка, ко ри шће њу ала та, при бо ра за рад, утро ше ном
ма те ри ја лу и од го ва ра на пи та ња чла но ва ко ми си је ко ја се
ти чу из ра де прак тич ног ра да.

Члан 7.

(1) При је про вје ре зна ња ис пит на ко ми си ја уви дом у
лич на до ку мен та про вје ра ва иден ти тет по је дин ца.

(2) О из вр ше ном те сти ра њу и прак тич ном ра ду ис пит на
ко ми си ја са ста вља за пи сник за сва ког по је дин ца по себ но.

(3) За пи сник пот пи су ју сви чла но ви ко ми си је.

13.08.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 77 7



Члан 8.

(1) За по је дин ца ко ји се при ли ком про вје ре зна ња слу -
жи не до зво ље ним сред стви ма пре ки да се спровође ње
испи та, у за пи сни ку се кон ста ту је раз лог пре ки да ња и сма -
тра се да по је ди нац ни је по ло жио ис пит.

(2) По је ди нац из ста ва 1. овог чла на у пе ри о ду од го ди -
ну да на од да на пре ки да ис пи та не мо же при сту пи ти про -
вје ри зна ња у Ис пит ном цен тру.

Члан 9.

(1) На кон из вр ше ног те сти ра ња или од бра не прак тич -
ног ра да, ис пит на ко ми си је до ста вља За во ду тест по је дин -
ца и за пи сник са спроведе ног ис пи та. 

(2) За вод на осно ву утвр ђе ног зна ња по је дин ца из да је
јав не ис пра ве о за вр ше ном обра зо ва њу за од ра сле. 

Члан 10.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.041/020-503/10
8. јуна 2010. године Министар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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На осно ву чла на 56. став 3. За ко на о пред школ ском
васпи та њу и обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 119/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08 и 11/09), ми ни стар про свје те и кул ту ре д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊУ ВАС ПИ ТА ЧА И СТРУЧ НИХ 

СА РАД НИ КА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се: на чин до би ја ња пр ве
до зво ле за рад вас пи та ча и струч них са рад ни ка (у да љем
тек сту: ли цен це), усло ви на осно ву ко јих ли цен ца ми ру је,
усло ви за об на вља ње ли цен це, трај но од у зи ма ње ли цен це,
при зна ва ње ли цен це сте че не у дру гим др жа ва ма, об ли ци
струч ног уса вр ша ва ња и из глед обра сца ли цен це.

Члан 2.

(1) Вас пи тач и струч ни са рад ник ко ји је за по слен у
пред школ ској уста но ви пр ву ли цен цу за са мо стал ни
васпит но-обра зов ни рад до би ја ако:

а) има од го ва ра ју ћу струч ну спре му по треб ну за рад но
мје сто на ко је је рас по ре ђен,

б) има по ло жен струч ни ис пит у скла ду са чла ном 43.
став 1. За ко на о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу (у
да љем тек сту: За кон) и 

в) има ље кар ско увје ре ње о пси хо фи зич кој спо соб но -
сти за оба вља ње по сло ва вас пи та ча или струч ног са рад ни -
ка, ко је ни је ста ри је од шест мје се ци.

(2) Ље кар ско увје ре ње мо ра би ти из да то од над ле жне
здрав стве не уста но ве, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се ре -
гу ли ше област здрав стве не дје лат но сти. 

Члан 3.

(1) За хтјев за из да ва ње ли цен це вас пи тач и струч ни са -
рад ник под но се Ре пу блич ком пе да го шком за во ду (у да љем
тек сту: За вод) не по сред но или пу тем пред школ ске уста но -
ве у ко јој су за по сле ни.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на, вас пи тач и струч -
ни са рад ник до ста вља ју:

а) ди пло му ко јом се до ка зу је струч на спре ма по треб на
за рад но мје сто вас пи та ча или струч ног са рад ни ка,

б) увје ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту и

в) увје ре ње над ле жне здрав стве не уста но ве o психo -
физичкoj спо соб но сти за оба вља ње по сло ва вас пи та ча или
струч ног са рад ни ка. 

(3) За хтјев за из да ва ње ли цен це вас пи тач и струч ни са -
рад ник под но си на кон за сни ва ња рад ног од но са у пред -
школ ској уста но ви, а ако је рад ни од нос за сно вао као при -
прав ник, на кон што по ло жи струч ни ис пит и ис пу ни усло -
ве за до би ја ње ли цен це, пред ви ђе не за ко ном и овим пра -
вил ни ком. 

(4) За вод при ли ком раз ма тра ња за хтје ва за из да ва ње
ли цен це, у скла ду са за ко ном:

а) утвр ђу је ис пу ње ност усло ва за до дје лу ли цен це,

б) по пу ња ва обра зац ли цен це и

в) про сље ђу је ли цен цу ми ни стру про свје те и кул ту ре
(у да љем тек сту: ми ни стар) на пот пис, овје ру и из да ва ње.

(5) Ли це ко је је сте кло ли цен цу за рад у пред школ ској
уста но ви као вас пи тач или струч ни са рад ник у дру гој др -
жа ви, ду жно је под ни је ти за хтјев за из да ва ње ли цен це За -
во ду на кон но стри фи ка ци је ди пло ме, уз до ку мен та ци ју из
ста ва 2. овог чла на. 

(6) Ли цен ца се из да је на пе ри од од че ти ри го ди не од
да на из да ва ња.

(7) За вод во ди ре ги стар вас пи та ча и струч них са рад ни -
ка ко ји ма је из да та ли цен ца. 

Члан 4. 

(1) Ми ни стар из да је ли цен цу, чи ји је из глед утвр ђен и
на ла зи се у при ло зи ма бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. и чи не са -
став ни дио овог пра вил ни ка.

(2) Ли цен ца за вас пи та ча и струч ног са рад ни ка из да је
се и штам па у беж бо ји на обра сцу ве ли чи не 14,8 цм x 21
цм, на 200-грам ском па пи ру са пла сти фи ци ра ном спољ ном
стра ном са укуп но осам стра ни ца. 

(3) Вањ ски ли сто ви су твр до по ве за ни и чи не ко рич ни
омот ли цен це. 

(4) На на слов ној стра ни ли цен це на ла зи се сли ка са ли -
ком Пе тра Ко чи ћа и текст:

а) Бо сна и Хер це го ви на,

б) Ре пу бли ка Срп ска, 

в) Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

г) Ли цен ца за рад вас пи та ча и струч ног са рад ни ка и

д) се риј ски број.

(5) Из глед на слов не стра ни це ли цен це на ла зи се у При -
ло гу број 1. овог пра вил ни ка.

(6) На стра ни број 1 ли цен це на ла зи се текст са усло ви -
ма за сти ца ње пр ве ли цен це, ро ком ва же ња исте, a при мјер
ње ног из гле да на ла зи се у При ло гу број 2. овог пра вил ни ка.

(7) Стра на број 2 ли цен це са др жи: 

а) основ не по дат ке о вас пи та чу или струч ном са рад ни ку:

1) име, оче во име и пре зи ме,

2) да тум ро ђе ња и мје сто ро ђе ња,

3) струч ни на зив из ди пло ме,

4) ЈМБ;

б) текст: “Ли цен ца се из да је за са мо ста лан вас пит но-
обра зов ни рад”, са про сто ром, у ко ји се упи су је на зив рад -
ног мје ста за ко је се из да је ли цен ца;

в) ре ги стар ски број;

г) про стор за фо то гра фи ју ли ца ко јем је из да та ли цен ца; 

д) про стор за пот пис ли ца ко јем је из да та ли цен ца и

ђ) про стор за пот пис ми ни стра.

(8) Из глед стра не број 2 ли цен це на ла зи се у При ло гу
број 3. овог пра вил ни ка.

(9) Стра на број 3 ли цен це са др жи по дат ке о:

а) до би ја њу пр ве ли цен це,

б) да ту му из да ва ња пр ве ли цен це и пе ри о ду ва же ња, 

в) про сто ру за пот пис ми ни стра,

г) про ду же њу ли цен це, 

д) да ту му из да ва ња ли цен це и пе ри о ду ва же ња ли цен -
це и

ђ) про сто ру за пот пис ми ни стра.
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