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2/96), a u svezi s člankom 26. Poslovnika o radu 
Vlade Hercegbosanske županije (“Narodne novine 
Hercegbosanske županije”, broj: 3/97) postupajući 
po Zaključku broj 01-02-211-4/21 i usvojenom 
Izvješću radnog tijela u koncesijskom predmetu 
“KAMEN-DENT” d.0.0. Mostar, Zaključak broj 
01-02-211-3/21, nakon održane rasprave, Vlada 
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 
dana 26. studenoga 2021. godine donijela je:

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Vlada Hercegbosanske županije zadužuje i 
nalaže Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske 
županije da pokrene postupak analize i eventualnog 
usklađivanja koordinata koncesijskog polja s 
Odlukom o uvjetima i lokacijama za izgradnju 
farmi vjetroelektrana Općine Tomislavgrad, sve 
to po koncesijskom predmetu “KAMEN- DENT” 
d.o.o. Mostar, pri čemu se isto korigiranje i/
ili usklađivanje prioritetno odnosi na naknadno 
dodijeljene koncesije ili započete koncesijske 
postupke.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama 
Hercegbosanske županije”.

  
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
VLADA
Broj: 01-02-211-6/21
Livno, 26. studenog 2021. godine

Predsjednik Vlade
Ivan Vukadin

***

MINISTARSTVO ZNANOSTI, 
PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

***
  
Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o 

osnovnom Hercegbosanske županije”, broj 12/04. 

i 12/08), i članka školstvu HBŽ (“Narodne novine 
Hercegbosanske županije, znanosti, prosvjete, 
kulture i športa donosi školstvu HBŽ (“Narodne 
novine 82. stavak 3. Zakona o srednjem broj 12/04. 
i 12/08.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture 
i športa donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama

Pravilnika o načinima, postupcima i 
elementimavrednovanja učenika u osnovnoj i 

srednjoj školi

Članak 1.

Članak 13. stavak 1. točka (4) mijenja se i glasi:

(4) Ukoliko učenik nije zadovoljan zaključnom 
ocjenom iz pojedinog predmeta, sukladno članku 
83. Zakona o srednjem školstvu HBŽ, ima pravo 
Razrednom vijeću podnijeti zahtjev za ponovnim 
ispitom pred povjerenstvom. Razredno vijeće 
dužno je u roku od 3 dana od primitka učenikova 
zahtjeva donijeti odluku o omogućavanju učeniku 
polaganja ispita pred povjerenstvom. Razredno 
vijeće imenovat će ispitno povjerenstvo koje će 
provesti ispit u roku koji ne smije biti kraći od 3 
dana niti dulje od 7 dana. Ispitno povjerenstvo čine 
tri člana: predmetni nastavnik, nastavnik istog ili 
srodnog predmeta i razrednik. Predsjednik ispitnog 
povjerenstva ne može biti ispitivač. Članom 
povjerenstva može biti imenovan nastavnik istog 
ili srodnog predmeta iz druge škole. Predmetni 
nastavnik čijom ocjenom učenik nije zadovoljan 
ne može biti član ispitnog povjerenstva. Ocjena 
povjerenstva je konačna.

Članak 2.

Članak 14. stavak 1. točka (8) mijenja se i glasi:

(8) Ukoliko roditelj ili staratelj nije zadovoljan 
zaključnom ocjenom iz pojedinog predmeta, 
sukladno članku 54. Zakona o osnovnom školstvu 
HBŽ, ima pravo u roku tri dana od pismene 
obavijesti o uspjehu učenika podnijeti zahtjev za 
ponovnim ispitom pred ispitnim povjerenstvom. 
Učiteljsko vijeće dužno je u roku od 3 dana od 
primitka zahtjeva roditelja ili staratelja donijeti 
odluku o omogućavanju učeniku polaganja ispita 
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pred povjerenstvom. Učiteljsko vijeće imenovat će 
ispitno povjerenstvo koje će provesti ispit u roku 
koji ne smije biti kraći od 3 dana niti dulji od 7 
dana. Ispitno povjerenstvo čine tri člana: predmetni 
nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i 
razrednik. Predsjednik ispitnog povjerenstva ne 
može biti ispitivač. Članom povjerenstva može 
biti imenovan nastavnik iz druge škole. Predmetni 
nastavnik čijom ocjenom roditelj ili staratelj nije 
zadovoljan ne može biti član ispitnog povjerenstva. 
Ocjena povjerenstva je konačna. 

 
Članak 3.

U članku 13 stavak 1. iza točke (4) dodaju se 
točke (5) i (6) koje glase:

(5) Učenik srednje škole koji sudjeluje na 
federalnim, državnim ili međunarodnim športskim 
natjecanjima za vrijeme održavanja istih kao športaš 
pojedinac (što dokazuje ovjerenom izjavom) ili član 
športskog kluba (što dokazuje potvrdom iz kluba) 
ima pravo na provjeru znanja prema terminima 
ispitivanja koji se utvrđuju sa svakim predmetnim 
profesorom u svakom pojedinom slučaju najmanje 
pet (5) dana unaprijed.

(6) Kako bi koristio prava na provjeru znanja 
sukladno točci (5) ovog članka, učenik športaš 
pojedinac ili član športskog kluba mora dostaviti na 
znanje razredniku termine održavanja federalnih, 
državnih ili međunarodnih natjecanja na početku 
natjecateljske sezone ili 30 dana prije njihovog 
održavanja.

Članak 4.

U članku 15 stavak 1. iza točke (7) dodaje se 
točka (8) koji glasi:

(8) Razrednik je dužan obavijestiti predmetne 
nastavnike svoga razreda o učenicima koji imaju 
prava na provjeru znanja sukladno odredbi članka 
13. stavak 1. točka (5) ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o načinima, postupcima i elementima 
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 
stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 

„Narodnim novinama Hercegbosanske županije“.
 

Bosna i Hercegovina 
Hercegbosanska županija 
Ministarstvo znanosti, prosvjete, 
kulture i športa
Broj: 06-01-02-2359/11
Livno, 26. studenog 2021. godine

Ministrica
Gordana Nakić

***

Na temelju članka 51. Zakona o upravi 
(„Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 
4/98.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i 
športa donosi

PRAVILNIK
o načinu i uvjetima dodjeljivanja stipendija 

studentima s područja Hercegbosanske 
županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se način, uvjeti, 
postupak i kriteriji za dodjeljivanje stipendija 
(u daljnjem tekstu: stipendiranje) studentima s 
područja Hercegbosanske županije (u daljnjem 
tekstu: Županija) koji studiraju najednom od javnih 
sveučilišta u Bosni i Hercegovini ili izvan njih.

Članak 2.

(1) Sredstva za stipendiranje studenata 
osiguravaju se u Proračunu Županije.

(2) Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture 
i športa Hercegbosanske županije (u daljnjem 
tekstu: Ministarstvo) odobrava stipendije redovitim 
studentima prve, druge, treće, četvrte i pete godine 
studija.

(3) Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti 
studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici 
nekih drugih oblika novčane potpore temeljem 
školovanja.


