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II.

 Visina početne godišnje naknade za korištenje
ribolovnog prava na ribolovnoj zoni iz točke I.
ove Odluke određuje se u iznosu od 20.000,00
KM.

III.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
primjena Odluke o visini naknade i raspisivanju
natječaja za korištenje ribolovnog prava na ribo-
lovnoj zoni Buško jezero isključivo za športsko-
rekreacijski ribolov ribarstvu ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 5/06).

IV.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbo-
sanske županije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanske županija
VLADA
Broj:01-02-124-1/10
Livno, 10. lipnja 2010. godine

                                                Predsjednik Vlade
                                               Nediljko Rimac v.r.

***

MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULTURE I ŠPORTA

 Na  temelju  članka  37.  stavak  6.  Zakona  o
predškolskom odgoju i naobrazbi u Hercegbosan-
skoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj: 8/09.), Ministarstvo znanosti, pro-
svjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK
o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita

odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrti-
ću

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, način
i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža i polaga-

nje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika
u dječjem vrtiću (u daljem tekstu:
vježbenici).

Članak 2.

 Stručne ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika (u
daljnjem tekstu: stručni ispit) organizira i provodi
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Hercegbosanske županije, u daljnjem tekstu: Mi-
nistarstvo).

II. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA
STRUČNOG ISPITA

Članak 3.

 Svrha je pripravničkog staža i polaganja stru-
čnog ispita osposobiti odgojitelje i stručne surad-
nike za uspješno, stručno i samostalno obavljanje
poslova u dječjem vrtiću (u daljem tekstu: vrtić).
 Vježbenički staž traje godinu dana.

Članak 4.

 Vježbenik u pedagoškom odgoju je odgojitelj
i stručni suradnik bez radnog iskustva u struci.
Vježbenikom iz stavka 1. ovog članka smatra se i
odgojitelj i stručni suradnik koji, je prije nego što
se zaposlio u vrtiću, na poslovima i zadaćama od-
gojitelja i stručnog suradnika, stekao najmanje 12
mjeseci radnog iskustva u svojoj struci izvan vrti-
ća.
 Vrtić može osobama bez radnog iskustva
omogućiti osposobljavanje i bez zasnivanja rad-
nog odnosa kroz volonterski rad. Volonterski staž
traje najdulje godinu dana, a nakon isteka tog roka
te osobe mogu polagati stručni ispit.

Članak 5.

 Stažiranje vježbenika iz članka 4. ostvaruje se
na temelju programa koji izrađuje ravnatelj vrtića
u suradnji s mentorom i vježbenikom. Cjelovit
program stažiranja vrtić je obvezan donijeti najka-
snije 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa.
 Zadaća je ravnatelja vrtića i mentora vježbe-
nika izraditi prijedlog programa stažiranja, pružati
vježbeniku pedagošku, metodičku i svaku drugu
pomoć te pratiti njihovo napredovanje.

Članak 6.

 Evidenciju o ostvarivanju programa stažiranja
vježbenika obvezno vodi ravnatelj.
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Članak 7.

 Pripreme za polaganje stručnog ispita ostvaru-
ju se na temelju okvirnog programa stažiranja, a
koji obuhvaća:

- Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federa-
cije Bosne i Hercegovine i Ustav Herceg-
bosanske županije;

- Opću deklaraciju o ljudskim pravima;
- Konvenciju protiv diskriminacije u odgoju

i obrazovanju;
- Konvenciju o pravima djeteta;
- Zakonske i podzakonske akte iz područja

odgoja i obrazovanja predškolske djece u
Hercegbosanskoj županiji;

- drugi propisi iz područja predškolskog od-
goja i obrazovanja;

- opći i stručni akti vrtića;
- zadaća i sadržaj njege, odgoja i naobrazbe

djece predškolske dobi - poznavanje speci-
fičnih osobina, potreba i zakonitosti razvo-
ja djeteta predškolske dobi;

- interakcijsko - komunikacijski odnosi od-
gojitelja, djece i roditelja, - planiranje, pro-
gramiranje, pripremanje, i ostvarivanje
programa njege, odgoja, naobrazbe te pra-
ćenje, procjenjivanje ocjenjivanje ostvari-
vanja programa;

- pedagošku dokumentaciju i evidenciju;

Članak 8.

 Za pripremu vježbenika za polaganje stručnog
ispita, škola imenuje mentora.
 Mentor je djelatnik ustanove u kojoj vježbenik
obavlja vježbenički staž s najmanje 5 (pet) godina
iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.
 Ako mentora nije moguće imenovati u usta-
novi u kojoj vježbenik radi, onda će Ministarstvo,
na zahtjev ustanove, imenovati mentora iz druge
predškolske ustanove.

Članak 9.

 Nakon početka rada vježbenika, dječji vrtić je
dužan:

- prijaviti za stažiranje vježbenika, na Tiska-
nici SI-1 Ministarstvu najkasnije 30 dana
od početka rada vježbenika,

- izraditi program stažiranja za vježbenika i
dostaviti ga Ministarstvu najkasnije 30
dana od početka rada vježbenika.

Članak 10.

 Vježbenici su obvezni tijekom stažiranja biti
nazočni na 30 sati rada mentora, a mentor je ob-
vezan biti nazočan na 10 sati rada vježbenika.
 Vježbenici stručni suradnici surađuju s mento-
rom na poslovima iz mentorova djelokruga naj-
manje 30 sati tijekom stažiranja.

Članak 11.

 Ako vježbenik tijekom priprema za polaganje
stručnog ispita prijeđe u drugi vrtić stažiranje se
nastavlja u vrtiću u koji je prešao.
Vrtić u kojoj je ostvaren dio stažiranja obvezan je
sastaviti izvješće o ostvarenom stažiranju vježbe-
nika (Tiskanica SI-2).
 Jedan primjerak izvješća iz prethodnoga stav-
ka šalje se, zajedno s popratnom dokumentacijom,
vrtiću u koji je vježbenik prešao, a drugi se preda-
je osobno vježbeniku.
 U slučajevima kao što su dulje bolovanje, voj-
na obveza, porodiljski dopust i sl., stažiranje se
prekida, a nastavlja se kad navedeni razlozi pres-
tanu, o čemu vrtić izvješćuje Ministarstvo.

Članak 12.

 Nakon ostvarenog programa stažiranja, dječji
vrtić prijavljuje kandidata za polaganje stručnog
ispita. Ispit se prijavljuje Ministarstvu na (Tiska-
nici SI-3).
 Prijavnici za polaganje stručnog ispita prilaže
se:

- izvješće vrtića o rezultatima stažiranja (Ti-
skanica SI-2), koje potpisuju mentor i rav-
natelj vrtića,

- preslika diplome o stečenoj naobrazbi,
- evidencija o ostvarivanju programa prip-

rema za polaganje stručnog ispita.
- dokaz o podmirenim troškovima ispita.

 Stručni ispit prijavljuje se najkasnije 30 dana
prije početka ispitnog roka.

Članak 13.

 Ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 12. ovo-
ga Pravilnika, Ministarstvo dostavlja vježbeniku i
školi pismenu obavijest:

- vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita.

Pismena obavijest iz prethodnoga stavka dostavlja
se najkasnije 8 dana prije polaganja stručnog ispi-
ta.
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Članak 14.

 Ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita za
odgojitelje i stručne suradnike u vrtićima su:

- od 1. svibnja do 15. lipnja, - od 1. listopada
do 15. studenoga.

 Polaganje stručnog ispita može se odobriti i
izvan rokova predviđenih u stavku 1. alineja 1. i 2.
ovog članka ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 15.

 Stručni ispit polaže se pred stručnim ispitnim
povjerenstvom od 3 člana, koje imenuje ministar
znanosti, prosvjete, kulture i športa (u daljem
tekstu: Ministar) i to:

- ravnatelj škole, predsjednik ispitnog povje-
renstva,

- ispitivač metodike (koji se imenuje iz reda
sveučilišnih profesora metodike koji su iste
struke kao i kandidat, ili prosvjetnih savje-
tnika iz mjerodavnog Zavoda za školstvo
koji su iste struke kao i kandidat),

- predstavnik Ministarstva, (diplomirani
pravnik zadužen za ispitivanje dijela prav-
nih propisa Ustav Bosne i Hercegovine,
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i
Ustav Hercegbosanske županije kao i na
pravne propise koji se odnose na predškol-
ski odgoj i obrazovanje).

Članak 16.

 Stručni ispit obuhvaća:

- za odgojitelja: pisani rad, praktični rad sa
djecom i usmeni ispit;

- za stručnog suradnika: pisani rad, praktični
rad primjeren poslovima koje stručni sura-
dnik obavlja i usmeni ispit.

Članak 17.

 Uspjeh na dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu
iskazuje se ocjenom: "je položio" ili "nije položi-
o".

Članak 18.

 O polaganju stručnog ispita vodi se zapisnik
(Tiskanica SI-4), a potpisuju ga predsjednik i čla-
novi ispitnog povjerenstva.

Članak 19.

 Vježbenici koji su uspješno položili stručni
ispit dobivaju potvrdu o položenom stručnom ispi-
tu koju potpisuje predsjednik Ispitnog povjeren-
stva. Nakon upisivanja podataka u Knjigu eviden-
cije, Ministarstvo vježbeniku izdaje uvjerenje o
položenom stručnom ispitu.
 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpi-
suje ministar. (Tiskanica SI -5).

Članak 20.

 Evidenciju o izdanim uvjerenjima o polože-
nim stručnim ispitima vodi Ministarstvo.
 Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora
biti uvezana i ovjerena, a ovjeru knjige vrši minis-
tar.

Članak 21.

 Troškove prvog polaganja stručnog ispita vje-
žbenika koji su u radnom odnosu snosi posloda-
vac.
 Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita,
kao i troškove polaganja stručnog ispita za kandi-
date koji nisu u radnom odnosu snose sami kandi-
dati koji polažu stručni ispit.
 Za ponovno polaganje ispita, ili dijela ispita,
dostavlja se nova prijavnica i dokaz (uplatnica) o
plaćenim troškovima ponovnog polaganja ispita.
 Iznos troškova polaganja stručnog ispita utvr-
dit će se posebnim propisom.

Članak 22.

 Mentori  koji  rade s  učiteljima,  nastavnicima i
stručnim suradnicima tijekom stažiranja imaju
pravo na naknadu za rad.
 Za obavljanje poslova u svezi sa stručnim is-
pitom odnosno za rad ispitnog povjerenstva, pred-
sjednik i članovi ispitnog povjerenstva imaju pra-
vo na naknadu.
 Mjerila i iznos naknade iz stavaka 1. i 2. ovo-
ga članka utvrđuju se rješenjem kojim su imeno-
vani

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

 Obrasci  tiskanica iz  članaka 9.,  11.,  12.,  18.  i
19. ovoga Pravilnika sastavni su dio ovoga Pravil-
nika.
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Članak 24.

 Osobe koje su položile stručni ispit a nemaju
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu niti drugi
valjan dokaz po važećim propisima, obvezne su
polagati stručni ispit u skladu s odredbama ovog
Pravilnika.

 Osobi kojaje položila prema ranijim propisima
stručni ispit za odgojitelja i stručnog suradnika u
predškolskim ustanovama, priznaje se stručni ispit
sukladno ovome Pravilniku.

 Osobi koja je položila stručni ispit za odgoji-
telja i stručnog suradnika u predškolskim ustano-
vama u Bosni i Hercegovine, priznat će se stručni
ispit prema ovome Pravilniku na zahtjev kandida-
ta i obrazovne ustanove u kojoj kandidat radi.

 Osobi koja je položila stručni ispit za odgoji-
telja i stručnog suradnika u predškolskim ustano-
vama izvan teritorija Bosne i Hercegovine, priznat
će se stručni ispit prema ovome Pravilniku uz uv-
jet da prethodno položi eventualno odgovarajući
dopunski ispit koji utvrdi Ministarstvo na zahtjev
kandidata.

 Rješenje o priznavanju stručnog ispita donosi
Ministarstvo.

 O nereguliranim pitanjima u ovom Pravilniku
u svezi sa stručnim ispitom odlučuje Ministarstvo.

Članak 25.

 Vježbenici koji su započeli vježbenički staž
po ranijem propisu o polaganju stručnog ispita
dovršit će ga u skladu s odredbama ovog Pravilni-
ka.

Članak 26.

 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje
vrijediti Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja
stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u
dječjem vrtiću ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj: 4/01.).

Članak 27.

 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
Hercegbosanske županija
Ministarstvo znanosti prosvjete, kulture i športa
Broj:06-01-02-980/10
Livno, 21. svibnja 2010. godine

                                                      Ministrica
                                         Gordana Cikojević v.r.

***


