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nije", broj: 1/12. .) u članku 2. u točki 10. Socio-
logija dodaju se alineje 4. i 5. koje glase: 
 

- diplomirani politolog 
- magistar politologije 

 
Članak 3. 

 
 U Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - 
psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem 
školstvu (Narodne novine Hercegbosanske župa-
nije", broj: 1/12. .) u članku 12. točke 1., 2., 4. i 5. 
se mijenjaju i glase: 
 

1. Pedagog 
- profesor pedagogije 
- diplomirani pedagog 
- magistar pedagogije 
- magistar obrazovanja - socijalni pedagog. 
2. Andragog 
- diplomirani andragog 
- magistar andragogije 

 

 4. Defektolog - Stručni suradnik edukacijsko - 
rehabilitacijskog smjera 
 

- profesor defektologije  
- diplomirani defektolog – oligofrenolog 
- diplomirani defektolog - logoped  
- diplomirani defektolog - surdoaudiolog  
- diplomirani defektolog - tiflolog  
- diplomirani defektolog - somatoped  
- diplomirani edukator i rehabilitator  
- diplomirani logoped i surdoaudiolog  
- diplomirani socijalni pedagog  
- magistar defektologije 

 

 5. Školski knjižničar 
- diplomirani bibliotekar/knjižničar 
- profesor hrvatskoga j ezika i književnosti 
- profesor kroatistike 
- diplomirani kroatist 
- magistar kroatistike 
- profesor komparativne književnosti 
- profesor ostalih nastavnih predmeta ili po-

dručja po odobrenju ministra  
- magistar hrvatskoga j ezika i književnosti  
- magistar komparativne književnosti  
- magistar bibliotekarstva 

 
Članak 4. 

 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoše-
nja a objavit će se u "Narodnim novinama Her-
cegbosanske županije". 

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 
Broj: 06-01-02-228/12 
Livno, 29. studenog 2013. godine 
 

                                                           Ministar  
                                                      Petar Galić v.r. 

 
*** 

 

 Na temelju članka 66. stavka 2. Zakona o os-
novnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosan-
ske županije", broj 12/04. i 12/08.), Ministarstvo 
znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi 

 
PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj 
i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih surad-

nika u osnovnom školstvu 
 

Članak 1. 
 

 U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 
(Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 
1/12. i 3/12.) u članku 2., stavku 3. u točki 2. Hr-
vatski jezik dodaju se alineje 4., 5. i 6. koje glase: 

- profesor kroatistike 
- diplomirani kroatist 
- magistar kroatistike 

 
Članak 2. 

 
 U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 
(„Narodne novine Hercegbosanske županije", 
broj: 1/12. i 3/12.) u članku 2. stavku 3. u točki 
11. Kemija alineje 4. i 5. se brišu. 
 

Članak 3. 
 
 U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 
(„Narodne novine Hercegbosanske županije", 
broj: 1/12. i 3/12.) u članku 2. stavku 3. u točki 
20. Stručni suradnik - pedagog dodaje se alineja 
koja glasi:  

- magistar obrazovanja - socijalni pedagog. 
 

Članak 4. 
 
 U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 
(„Narodne novine Hercegbosanske županije", 
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broj: 1/12. i 3/12.) u članku 2. stavku 3. točka 22., 
23. i 24. se mijenjaju i glase: 
 22. Stručni suradnik -defektolog 

- diplomirani defektolog, bez obzira koji je 
smjer,  

- diplomirani edukator i rehabilitator  
- diplomirani logoped i surdoaudiolog  
- diplomirani socijalni pedagog  
- magistar defektologije,  
- profesor defektologije 

 23. Stručni suradnik logoped 
- diplomirani defektolog, bez obzira koji je 

smjer 
- magistar defektologije - logoped 
- profesor defektolog - smjer oštećenje go-

vora 
 24. Stručni suradnik - socijalni pedagog 

- diplomirani defektolog, bez obzira koji je 
smjer 

- diplomirani edukator i rehabilitator 
- diplomirani logoped i surdoaudiolog 
- diplomirani socijalni pedagog 
- profesor defektolog - smjer poremećaji u 

ponašanju 
 

Članak 5. 
 
 U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 
(„Narodne novine Hercegbosanske županije", 
broj: 1/12. i 3/12.) u članku 2. stavku 3. točka 25. 
se mijenja i glasi:  
 25. Školski knjižničar 

- diplomirani bibliotekar/knjižničar 
- profesor hrvatskoga jezika i književnosti 
- profesor kroatistike 
- diplomirani kroatist 
- magistar kroatistike 
- profesor komparativne književnosti 
- profesor ostalih nastavnih predmeta ili po-

dručja po odobrenju  
- magistar hrvatskoga jezika i književnosti  
- magistar komparativne književnosti  
- magistar bibliotekarstva. 

 
Članak 6. 

 
 U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 
(„Narodne novine Hercegbosanske županije", 
broj: 1/12. i 3/12.) članak 3. se mijenja i glasi: 
 

1. Učitelj za djecu sa intelektualnim poteško-
ćama - diplomirani defektolog oligofreno-
log, diplomirani defektolog - učitelj razre-

dne nastave - profesor defektolog, smjer 
mentalna retardacija (u nastavi i produže-
nom stručnom postupku) - profesor defek-
tolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i re-
habilitacija, diplomirani edukator i rehabi-
litator 

 
2. Učitelj za djecu sa oštećenjima vida - dipl. 

defektolog - tiflolog, dipl. defektolog - uči-
telj razredne nastave - profesor defektolog, 
smjer oštećenje vida (u nastavi i produže-
nom stručnom postupku) - profesor defek-
tolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i re-
habilitacija, diplomirani edukator i rehabi-
litator 

 
3. Učitelj za djecu sa oštećenjima sluha - dipl. 

defektolog - surdoaudiolog, dipl. defekto-
log -učitelj razredne nastave - profesor de-
fektolog, smjer oštećenje sluha (u nastavi i 
produženom stručnom postupku) - profesor 
defektolog, smjer opći, odgojno-obrazovni 
i logopedija, diplomirani edukator i rehabi-
litator 

 
4. Učitelj za djecu sa motoričkim poremeća-

jima i kroničnim bolestima - dipl. defekto-
log -somatoped, dipl. defektolog - učitelj 
razredne nastave (u nastavi i produženom 
stručnom postupku - profesor defektolog, 
smjer tjelesna invalidnost) - profesor de-
fektolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i 
rehabilitacija, diplomirani edukator i reha-
bilitator. 

 
5. Učitelj za djecu u spektru autizma - dipl. 

defektolog- logoped, ologofreniolog, dipl. 
defektolog - učitelj razredne nastave (u na-
stavi i produženom stručnom postupku - 
profesor defektolog, smjer mentalna retar-
dacija) - profesor defektolog, smjer opći, 
odgojno-obrazovni i rehabilitacija, diplo-
mirani logoped i surdoaudiolog, diplomi-
rani edukator i rehabilitator 

 
6. Stručnjak za djecu s poremećajima u pona-

šanju - dipl. defektolog - socijalni pedagog 
-profesor defektolog, smjer poremećaji u 
ponašanju (u produženom -dipl. defektolog 
- učitelj razredne nastave stručnom postup-
ku i rehabilitacijskim programima), diplo-
mirani socijalni pedagog. 

 
7. Stručnjak za poremećaje glasa, govora i je-

zika 
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- diplomirani logoped i surdoaudilog, 
- diplomirani logoped 

 
 8. Učitelj stručnih predmeta sa zadaćom raz-
voja glasovnog govora (glasovne stimulacije i 
stimulacije pokretom) za učenike s oštećenjem 
sluha i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju: 

- diplomirani defektolog - surdioaudiolog, 
- diplomirani logoped i surdioaudiolog 
 

  9. Učitelj predmetne nastave - odgovarajuća 
stručna sprema iz članka 2. ovog pravilnika, uz 
dopunsko defektološko obrazovanje 
 
 10. Učitelj za učenike s većim teškoćama raz-
voju s produženim stručnim postupcima i 
rehabilitacijskim programima 

- diplomirani defektolog - oligofrenolog  
- diplomirani defektolog - logoped  
- diplomirani defektolog - surdoaudiolog  
- diplomirani defektolog - tiflolog  
- diplomirani defektolog - somatoped  
- diplomirani edukator i rehabilitator  
- diplomirani logoped i surdoaudiolog  
- diplomirani socijalni pedagog 

 
 11. Stručni suradnik defektolog - stručni sura-
dnik edukacijsko - rehabilitacijskog smjera 

- diplomirani defektolog - oligofrenolog  
- diplomirani defektolog - logoped  
- diplomirani defektolog - surdoaudiolog  
- diplomirani defektolog - tiflolog  
- diplomirani defektolog - somatoped  
- diplomirani edukator i rehabilitator  
- diplomirani logoped i surdoaudiolog  
- diplomirani socijalni pedagog  
- magistar defektologije 

 
 12. Voditelj odgojne grupe 

- diplomirani defektolog - oligofrenolog  
- diplomirani defektolog - logoped  
- diplomirani defektolog - surdoaudiolog  
- diplomirani defektolog - tiflolog  
- diplomirani defektolog - somatoped  
- diplomirani edukator i rehabilitator  
- diplomirani logoped i surdoaudiolog  
- diplomirani socijalni pedagog 

 
 13. Stručni suradnik - profesor psihologije  

- psiholog - diplomirani psiholog 
 

 14. Kineziterapeut - prof, tjelesne i zdravstve-
ne kulture, smjer kineziterapija 

 15. Socijalni djelatnik - dipl. socijalni radnik 
- dipl. ing. socijalnog rada 

 
 16. Liječnik - liječnik specijalist školske me-
dicine 

- liječnik sa završenim postdiplomskim stu-
dijem školske medicine 

 
Članak 7. 

 
 U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 
(„Narodne novine Hercegbosanske županije", 
broj: 1/12. i 3/12.) članak 4. se mijenja i glasi: 
Učitelji u osnovnim glazbenim školama moraju 
imati sljedeću vrstu stručne spreme: 
 
 1. Solfeggio i teorija glazbe: 

- prof, teoretskih glazbenih predmeta 
- prof, glazbene kulture 
- dipl. glazbenik - kompozitor (skladatelj) 
- dipl. glazbenik - dirigent 
- dipl. glazbenik – muzikolog 

 2. Glasovir: 
- profesor glasovira (prof, klavira) 
- dipl. glazbenik - klavirista 
- dipl. glazbenik - orguljaš 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
glasovira, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek glasovira. 

 3. Harfa: 
- profesor harfe 
- dipl. glazbenik - harfist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
harfe 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek harfe. 

 4. Violina: 
- profesor violine 
- dipl. glazbenik violinist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
violine 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek violine. 

 5. Violončelo: 
- profesor violončela 
- dipl. glazbenik - violončelist 
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- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
violončela 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek violončela. 

 6. Kontrabas : 
- profesor kontrabasa 
- dipl. glazbenik - kontrabasist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
kontrabasa 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek kontrabasa. 

 7. Gitara: 
- profesor gitare 
- dipl. glazbenik - gitarist 
- profesor glazbe, neovisno o smjeru, uz uv-

jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek gitara, 

- dipl. glazbenik, uz uvjet daje završio sre-
dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
gitare. 

 8. Oboa: 
- profesor oboe 
- dipl. glazbenik - oboist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-

dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
oboe 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek oboe. 

 9. Flauta i blokflauta: 
- profesor flaute 
- dipl. glazbenik - flautist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-

dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
flaute, 

- -dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek flaute. 

 10. Klarinet: 
- profesor klarineta 
- dipl. glazbenik - klarinetist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-

dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
klarineta, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek klarineta, 

 11. Saksofon: 
- profesor saksofona 
- dipl. glazbenik - saksofonist 

- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-
dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
saksofona, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek saksofona. 

 12. Fagot: 
- profesor fagota 
- dipl. glazbenik - fagotist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
fagota, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek fagota. 

 13. Korno (rog): 
- profesor korna (roga) 
- dipl. glazbenik - kornist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
korna, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek korna. 

 14. Truba: 
- profesor trube 
- dipl. glazbenik - trubač 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
trube, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek trube. 

 15. Trombon: 
- profesor trombona 
- dipl. glazbenik - trombonist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
trombona, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek trombona. 

 16. Tuba (bariton, helikon): 
- profesor tube 
- dipl. glazbenik - tubist 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sred-

nju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
tube, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek tube. 

 17. Udaraljke: 
- profesor udaraljki 
- dipl. glazbenik - udaraljkaš 
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- profesor glazbenik bilo koje glazbene stru-

ke, uz uvjet daje završio srednju glazbenu 
školu instrumentalni odsjek udaraljke, 

- dipl. glazbenik bilo koje glazbene struke, 
uz uvjet daje završio srednju glazbenu ško-
lu instrumentalni odsjek udaraljke. 

 18. Harmonika: 
- profesor harmonike  
- dipl. glazbenik-harmnikaš 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-

dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
harmonike, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek harmonika. 

 
- Tambure: 

profesor tambure 
- dipl. tamburaš 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-

dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
tambure 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek tambure. 

 
 20. Skupno muziciranje (Zbor, orkestar, ko-
morna glazba) Zbor: 

- profesor glazbene kulture 
- dipl. glazbenik - kompozitor (skladatelj) 
- dipl. glazbenik - dirigent 
- profesor pjevanja 

 21.Orkestar: 
- prof. glazbe (npr.gudač, puhač ili harmoni-

kaš, ovisno o vrsti orkestra) 
- dipl. glazbenik (npr.gudač, puhač ili har-

monikaš, ovisno o vrsti orkestra) 
- dipl. glazbenik - dirigent 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-

dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
glazbala (ovisno o vrsti orkestra), 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek glazbala (ovisno o vrs-
ti orkestra). 

 22. Komorna glazba 
- profesor glazbe (struka ovisno o vrsti ko-

mornog sastava) 
- dipl. glazbenik (struka ovisno o vrsti ko-

mornog sastava) 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-

dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
glazbala (ovisno o vrsti komornog sastava), 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-

strumentalni odsjek glazbala (ovisno o vrs-
ti komornog sastava). 

 23. Stručni suradnik, korepetitor 
- profesor glasovira 
- dipl. glazbenik - glasovirač 
- dipl. glazbenik - orguljaš 
- dipl. glazbenik - dirigent 
- profesor glazbe, uz uvjet daje završio sre-

dnju glazbenu školu instrumentalni odsjek 
glasovira, 

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, uz uv-
jet daje završio srednju glazbenu školu in-
strumentalni odsjek glasovira. 

24. Stručni suradnik- knjižničar i voditelj 
zbirke glazbala 

- dipl. glazbenik - muzikolog 
- profesor teoretskih glazbenih predmeta 
- profesor glazbene kulture 
- profesor glazbe ili dipl. glazbenik, neovis-

no o smjeru 
 

Članak 8. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoše-
nja a objavit će se u "Narodnim novinama Her-
cegbosanske županije". 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 
Broj: 06-01-02-227/12 
Livno, 29. studenog 2013. godine 
 

                                                           Ministar  
                                                      Petar Galić v.r. 

 
*** 

 
SPORAZUM 

o isplati zaostalih troškova prijevoza na posao i 
s posla, isplati otpremnine za odlazak u miro-
vinu i isplati dnevnica za ekskurzije djelatni-

cima osnovnih škola na području HBŽ 
 

Članak 1. 
 
 Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i 
športa Hercegbosanske županije (u daljnjem teks-
tu: Ministarstvo) se obvezuje da će sukladno do-
govoru sa predstavnicima Sindikata isplatiti zaos-
talu razliku za putne troškove na posao i s posla 
djelatnicima osnovnih škola u HBŽ-i u visini od 
0,04 KM po prijeđenom kilometru za razdoblje 
2011., 2012. i 2013., a što je predviđeno člankom 


