
Str. 170 - Broj 3                                                       NARODNE NOVINE                                                 14. lipnja 2012. 

HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 

 
 U cijene udžbenika Nakladničke kuće "Alfa" i 
Nakladničke kuće "Školska naklada" uračunat je i 
Porez na dodanu vrijednost (PDV), a u cijene 
udžbenika Nakladničke kuće "Znanje" i Naklad-
ničke kuće "Znam" nije uključen Porez na dodanu 
vrijednost (PDV). 
 
 Ministarstvo će udžbenike i priručnike za VII. 
razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja 
propisati posebnom Odlukom.  
 

II. 
 
 Pored udžbenika iz točke I. ove Odluke vrije-
de i ranije odobreni i objavljeni udžbenici, a koji 
su u skladu s nastavnim planom i programom 
odobrenim od ovog Ministarstva. 
 

III. 
 
 Za nacionalnu skupinu predmeta u OŠ "Gra-
hovo" iz Grahova i OŠ "Drvar" iz Drvara odobra-
vaju se udžbenici odobreni od strane Ministarstva 
prosvjete i kulture Republike Srpske. 
 
 Za nacionalnu skupinu predmeta u OŠ "Fra 
Franjo Glavinić" iz Glamoča odobravaju se udž-
benici odobreni od strane Ministarstva prosvjete, 
znanosti, kulture i športa Županije Središnja Bos-
na.  
 

IV. 
 
 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u "Narodnim novmama Hercegbo-
sanske županije".  
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 
Broj: 06-01-38-793/12 
Livno, 25. svibnja 2012. godine 
 
                                                    Ministrica  
                                         Gordana Cikojević 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 

PRA VILNIK 
o izmjenama Pravilnika o stručnoj i pedagoš-
koj spremi učitelja i stručnih suradnika u os-

novnom školstvu 
 

Članak 1. 
 
 U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 
("Narodne novine Hercegbosanske županije", 
broj: 1/12) članak 2. stavak 3. točka 16. se mijenja 
i glasi: 
 
 16. Glazbena kultura  

- profesor glazbene kulture  
- profesor teorijskih glazbenih predmeta  
- diplomirani glazbenik-muzikolog ili aka-

demski glazbenik s položenom pedagoško-
psihološkom i metodičkom skupinom pre-
dmeta  

- magistar glazbene/muzičke kulture  
- magistar glazbene/muzičke teorije  
- magistar glazbene/muzičke umjetnosti s 

položenom pedagoško-psihološkom i me-
todičkom skupinom predmeta 

 
Članak 2. 

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

- profesor teoretskih glazbenih predmeta  
- profesor glazbene kulture 

 
 2. Glasovir  

- profesor glasovira  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 3. Gitara  

- profesor gitare 
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet daje završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 4. Harmonika  

- profesor harmonike  
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- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme  

 
 5. Truba  

- profesor trube  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 6. Klarinet  

- profesor klarineta  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 7. Flauta i blok flauta  

- profesor flaute  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme  

 
 8. Violina  

- profesor violina  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 9. Oboa  

- profesor oboe  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 10. Fagot  

- profesor fagota  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 11. Rog  

- profesor roga (koma)  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 12. Tambure 

- profesor tambure  
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik, 

neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio 
program glasovira na razini srednje stručne 
spreme 

 
 13. Zbor  

- diplomirani glazbenik - dirigent  
- profesor pjevanja  
- profesor glazbene kulture 

 
 14. Orkestar  

- profesor glazbe (gudač, puhač ili harmoni-
kaš - ovisno o vrsti orkestra)  

- diplomirani glazbenik (gudač, puhač ili 
harmonikaš - ovisno o vrsti orkestra)  

- diplomirani glazbenik - dirigent  
 
 15. Komorni sastavi  

- profesor glazbe, struke ovisno o vrsti ko-
mornog sastava  

- diplomirani glazbenik, struke ovisno o vrsti 
komornog sastava 

 
 16. Stručni suradnik - korepetitor  

- profesor glasovira  
- diplomirani glazbenik - glasovirač  
- diplomirani glazbenik - orguljaš  
- diplomirani glazbenik - dirigent 

 
Članak 3. 

 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbo-
sanske županije.".  
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 
Broj: 06-01-02-227/12 
Livno, 06. lipnja 2012. godine 
 
                                             Pomoćnik ministra  

                                         Mate Križanac v.r. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 


