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На основу члана 12. Закона о 
министарствима и другим тијелима ка-
нтоналне управе („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број:9/13 и 13/13), министар за об-
разовање, младе, науку, културу и сп-
орт Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗОВАЊУ 

 И ИЗВОЂЕЊУ ПРАКТИЧНЕ 
НАСТАВЕ  

У ШКОЛАМА СРЕДЊЕГ  
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА  

И КОД ПОСЛОВНИХ  
СУБЈЕКАТА 

 

 
 
I     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
(1) Овим се Правилником уређују нач-

ин организовања и извођења прак-
тичне наставе у школама средњег 
стручног образовања Босанско–по-
дрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Кантон) и код пословн-
их субјеката, те утврђују циљеви, 
институције и облици извођења 
средњег стручног образовања и пр-
актичне наставе, улога и обавезе 
средње стручне школе и пословног 
субјекта, основна питања извођења 
наставних планова и програма, ов-
лаштења и обавезе укључених акт- 
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ера у организовање и извођење пр-
актичне наставе код пословног су-
бјекта, услови за организовање пра-
ктичне наставе код пословног субј-
екта, провјера испуњавања услова 
пословних субјеката, оцјењивање 
ученика, садржај и обрасци угово-
ра о сарадњи између школе и пос-
ловног субјекта, уговора о извође-
њу практичне наставе код пословн-
ог субјекта, партнерског уговора 
између пословних субјеката у реа-
лизацији практичне наставе, образ-
ац за раскид уговора, те друга пит-
ања од значаја за организацију и 
извођење практичне наставе у сре-
дњег стручног образовања и код 
пословних субјеката. 

(2) Граматичка терминологија кориш-
тења мушког и женског рода за пој-
мове у овом Правилнику укључује 
оба спола.  

 
Члан 2. 

(Значење појмова) 
 
(1) У смислу овог Правилника утврђу-

ју се основни појмови:  
 
Координатор је лице које је у радном 
односу у школи које координира пра-
ктичну наставу која се изводи код пос-
ловних субјеката. 
 
Конзорциј је заједница пословних суб-
јеката који обављају исту или сличну 
дјелатност основану на основу партне-
рског уговора с циљем судјеловања у 
заједничким активностима ради омо-
гућавања извођења комплетног прак-
тичног наставног програмског садржа-
ја за одређени образовни профил. 
 
Пословни субјекат је привредно дру- 
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штво, установа или лице које самоста-
лно обавља дјелатност, које испуњава 
прописане услове за извођење практи-
чне наставе и посједује одговарајућу 
потврду Министарства за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (у да-
љем тексту: Министарство) о испуње-
ности услова за извођење практичне 
наставе.  
 
Ментор је лице које је запослено код 
пословног субјекта или лице које само-
стално обавља дјелатност и које посје-
дује доказ о завршеној обуци о основа-
ма педагошко-дидактичких знања и вј-
ештина за рад са ученицима, одговор-
но за организацију, вођење и праћење 
практичне наставе која се изводи код 
пословног субјекта. 
 
Партнерски уговор између пословн-
их субјеката (у даљем тексту: партнер-
ски уговор) је уговор закључен  у пис-
аном облику којим се уређују међусоб-
на права, обавезе и одговорности пос-
ловних субјеката који као чланови ко-
нзорција учествују у извођењу пропи-
саних практичних програмских наста-
вних садржаја утврђених наставним 
планом и програмом. 
 
План извођења практичне наставе 
код пословног субјекта – (у даљем те-
ксту: план извођења практичне наст-
аве) је писани документ који се доноси 
у сарадњи школе и пословног субјекта 
или конзорција, којим се утврђује сад-
ржајни и временски распоред извође-
ња практичне наставе код пословног 
субјекта. 
 
Практична настава је облик наставе 
који се изводи у складу са наставним  
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плановима и програмима у школским 
радионицама, лабораторијама и каби-
нетима те другим објектима и просто-
рима за наставу, опремљеним у складу 
са одговарајућим нормативима и/или 
код пословних субјеката који имају од-
говарајућу савремену опрему, технич-
ко-технолошка средства и друге одго-
варајуће услове, у складу с наставним 
планом и програмом и планом изво-
ђења практичне наставе у циљу усва-
јања стручних компетенција неопход-
них за стицање III или IV степена стру-
чне спреме прописаних стандардом 
занимања и стандардом квалификаци-
је. 
 
Уговор о сарадњи између школе и 
пословног субјекта односно чланова 
конзорција (у даљем тексту: уговор о 
сарадњи) је уговор закључен у писан-
ом облику, којим се уређују међусобни 
односи, права и обавезе школе и пос-
ловног субјекта, односно школе и чла-
нова конзорција у вези са организаци-
јом и извођењем практичне наставе 
ученика код пословног субјекта или 
код чланова конзорција, сачињен у ск-
ладу са одредбама члана 31. овог Прав-
илника. 
 
Уговор о извођењу практичне наста-
ве код пословног субјекта или члано-
ва конзорција (у даљем тексту: уговор 
о извођењу практичне наставе) је уг-
овор закључен у писаној форми изме-
ђу пословног субјекта или чланова ко-
нзорција и ученика односно законског 
заступника ученика, којим се уређују 
међусобни односи, права и обавезе уч-
еника, односно законског заступника 
ученика и пословног субјекта или чла-
нова конзорција поводом извођења пр-
актичне наставе, сачињен у складу са  
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чланом 32. овог Правилника. 
 
Школа средњег стручног образовања 
(у даљем тексту: школа) је средња тех-
ничка, стручна и мјешовита школа, 
као и друге врсте школа које испуња-
вају услове за обављање дјелатности 
образовања, у складу са одговарајућим 
законима и подзаконским актима у Бо-
сни и Херцеговини којим се детаљније 
уређује дјелатност средњег стручног 
образовања, а у којој се, у складу са на-
ставним планом и програмом, изводи 
практична настава. 

 
Члан 3. 

(Основни циљ) 
 

Основни циљ доношења Прав-
илника јесте регулисање начина и пос-
тупка организовања и извођења прак-
тичне наставе у школама средњег стр-
учног образовања на подручју Канто-
на те регулисање организовања и изв-
ођења практичне наставе или њеног 
дијела код пословног субјекта. 
 

Члан 4. 
(Посебни циљеви) 

 
(1) Посебни циљеви доношења Прав-

илника су: 
 

b) Осигурање услова за стицање, 
усавршавање и развој стручних 
компетенција у складу са пот-
ребама и кретањима тржишта 
рада; 

б)   Допринос јачању конкурентно-     
сти привреде Босанско-подри-

њског кантона Горажде и прив-
реде Босне и Херцеговине; 

ц)   Допринос осигурању услова за  
запошљавање по завршетку ср-
едњег стручног образовања, да- 
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љње образовање и цјеложивот-
но учење; 

д)   Промоција и развој предузетни- 
штва, професионалног и кари-

јерног развоја код младих; 
е)   Усаглашавање потреба између  

средњег стручног образовања и 
тржишта рада на нивоу Канто-
на. 

 
Члан 5. 

(Извођење практичне наставе) 
 

Практична настава се изводи у 
школи и/или код пословног субјекта у 
циљу усвајања стручних компетенција 
неопходних за стицање III или IV сте-
пена стручне спреме прописаних стан-
дардом занимања и стандардом квали-
фикације. 
 

Члан 6. 
(Практична настава ученика  

са посебним одгојно-образовним 
потребама) 

 
(1) Ученици са посебним одгојно-об-

разовним потребама имају право 
на похађање практичне наставе у 
школи и код пословног субјекта. 

(2) Ближи пропис о похађању практи-
чне наставе ученика из става (1) 
овог члана доноси Министарство. 

 
 
II    ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ    
       ПЛАНА И ПРОГРАМА  
 

Члан 7. 
(Наставни план и програм) 

 
(1) Одгојно-образовни рад у школи се 

остварује на основу наставног пла-
на и програма (у даљем тексту: на-
ставни план и програм) који сад- 
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ржи општеобразовне, стручнотео-
ретске и практичне програмске са-
држаје, а у складу са Законом о сре-
дњем образовању и одгоју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Закон) и Педагошк-
им стандардима и нормативима за 
средње образовање и одгој (у даљ-
ем тексту: Педагошки стандарди). 

(2) Наставним планом и програмом за 
одговарајући образовни профил 
утврђују се сврха, циљеви и задаци 
програма, наставни предмети, сад-
ржај, трајање и основни облици из-
вођења програма, годишњи и сед-
мични број часова наставе, практи-
чне наставе, број часова за сваки 
предмет, дидактички и други ус-
лови за извођење програма, исходи 
учења, те профил и стручна спре-
ма наставника за реализацију пла-
на и програма.  

(3) Наставни план и програм може 
имати класичну, модуларну или 
структуру према пољима учења, 
при чему се наставни план и про-
грам развија колико је год могуће, 
примјеном модуларне методологи-
је и по принципу поља учења. 

 
 

Члан 8. 
(Садржај наставног плана 

 и програма) 
 
(1) Наставним планом и програмом, 

за сваку врсту школе, у зависности 
од врсте образовног профила, утв-
рђује се однос општеобразовног, 
стручнотеоретског и практичног 
програмског садржаја.  

(2) Наставни план и програм одређује 
удио и извођење практичног прог-
рамског садржаја у цјелокупном  
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образовном циклусу. 

(3) Расподјела практичног програмск-
ог садржаја прописаног наставним 
планом и програмом између пос-
ловног субјекта и школе утврђује 
се уговором о сарадњи и планом 
извођења практичне наставе за св-
аки појединачни образовни проф-
ил са тенденцијом да се што већи 
дио практичне наставе обавља код 
пословног субјекта. 

 
Члан 9. 

(Специфични садржаји  
наставног плана и програма) 

 
(1) Саставни дио наставног плана и 

програма за сваку врсту школе, гр-
упу наставних предмета односно 
предмет, чине и специфични садр-
жаји, чији обим не може бити већи 
од 20% у односу на утврђени наста-
вни план и програм. 

(2) Приликом креирања специфичних 
садржаја наставног плана и прогр-
ама, узимају се у обзир потребе ло-
калног тржишта рада. 

 
Члан 10. 

(Остварење наставног плана  
и програма) 

 
(1) Општеобразовни, стручнотеорет-

ски програмски садржај органи-
зује се у просторијама школе уз 
што већу повезаност с практичн-
им програмским садржајем с ци-
љем што бољег усвајања стручних 
компетенција. 

(2) Практични програмски садржај 
остварује се у школским радиони-
цама, лабораторијима, кабинети-
ма и другим објектима и просто-
рима за наставу у складу са одго- 
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варајућим нормативима, те код 
пословног субјекта који испуњава 
услове у складу са чланом 25. овог 
Правилника.  

(3) Остваривање практичног програ-
мског садржаја код пословног су-
бјекта (у даљем тексту: практич-
на настава код пословног субје-
кта) организује се на начин и под 
условима утврђеним наставним 
планом и програмом за одређен 
образовни профил, планом изво-
ђења практичне наставе, уговор-
ом о сарадњи и уговором о извођ-
ењу практичне наставе.  

 
Члан 11. 

(План извођења практичне наставе) 
 

(1) План извођења практичне наставе 
дефинише практичне програмске 
садржаје које је пословни субјект у 
могућности да реализује у својим 
просторијама, имајући у виду опр-
емљеност и оспобљеност пословног 
субјекта за организацију и извође-
ње практичне наставе. 

(2) Планом извођења практичне нас-
таве дефинише се садржајни и вре-
менски распоред извођења практи-
чне наставе, начин реализације по 
мјестима извођења и евиденција 
реализације извођења, а исти се до-
носи у сарадњи школе и пословног 
субјекта или конзорција. 

(3) План извођења практичне наставе 
темељи се на стручним компетенц-
ијама формулисаним у стандарду 
занимања или исходима учења из 
наставног плана и програма.  

(4) План извођења практичне наставе 
је саставни дио уговора о сарадњи. 

(5) Потписивањем уговора о сарадњи 
пословни субјект се обавезује на ре- 
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ализацију плана извођења практи-
чне наставе, уз помоћ и у сарадњи 
са координатором. 

(6) Ако пословни субјекат не испуња-
ва или престане у одређеном трен-
утку испуњавати услове за остваре-
ње цјелокупног практичног прог-
рамског садржаја наставе предвиђ-
еног наставним планом и програ-
мом за одређени образовни проф-
ил, може основати, односно поста-
ти чланом конзорција, а у циљу 
омогућавања извођења цјелокупн-
ог практичног програмског садрж-
аја. 

(7) Односи између пословних субјека-
та који су удружени у конзорциј 
регулишу се партнерским уговор-
ом који представља прилог 4. овог 
Правилника. 

 
 

III    ОВЛАШТЕЊА И ОБАВЕЗЕ 
         АКТЕРА УКЉУЧЕНИХ У ОР- 
         ГАНИЗАЦИЈУ И ИЗВОЂЕЊЕ  
         ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ КОД  
         ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА 
 

 
Члан 12. 

(Овлаштења и обавезе 
Министарства) 

 
У циљу организације, извођења 

и праћења практичне наставе код по-
словног субјекта, Министарство има 
сљедећа овлаштења и обавезе: 
 

a) именовање комисије за утврђи-
вање испуњености услова за из-
вођење практичне наставе код 
пословног субјекта (у даљем те-
ксту: комисија) и доношења рј-
ешења о испуњености услова за 
извођење практичне наставе код  
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пословног субјекта (у даљем те-
ксту: рјешење); 

б)   вођење јавног регистра послов- 
них субјеката са одобрењем за   

извођење практичне наставе;  
ц)   израда пописа образовних про- 

фила за које се практична нас-
тава или њен дио изводи код 
пословног субјекта; 

д)   доношење наставних планова и  
програма израђених на основу 

стандарда занимања;  
е)   организација, на захтјев и по  

указаној потреби, признате об-  
уке ментора;  

ф)  вођење евиденције о обукама  
       ментора; 
г)    вођење евиденције о менторима;  
х)   надзор над провођењем Прав- 
       илника; 
и)   одлучивање о свим питањима  

која нису регулисана овим Пра-
вилником или другим пропис-
има, а тичу се организације и 
извођења практичне наставе у 
школи или код пословног субје-
кта. 

 
Члан 13. 

(Овлаштења Привредне коморе) 
 
(1) Привредна комора Босанско-под-

рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Комора) пружа у што је мо-
гуће већој мјери подршку при ор-
ганизацији, извођењу и праћењу 
практичне наставе код пословног 
субјекта и њеном унапрјеђењу, што 
се нарочито огледа у сљедећим ов-
лаштењима Коморе: 

 
a) потицање и информисање пос-

ловних субјеката о учешћу у из-
вођењу организације практич-
не наставе; 
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б)   пружање подршке и помоћи по- 

словним субјектима у процесу 
извођења практичне наставе; 

ц)  спровођење испитивања и ист- 
раживања о потребама пословн-
их субјеката, захтјевима и мјера-
ма побољшања практичне наст-
аве; 

д)   пружање препорука Министар- 
ству о начинима унапређења 
практичне наставе код послов-
них субјеката; 

е)  предлагање представника Ком-  
оре за чланове комисије за утвр-
ђивање испуњености услова за 
извођење практичне наставе, по 
указаној потреби; 

ф) оглашавање пријаве потреба по- 
словних субјеката и школа за 
извођењем практичне наставе. 

 
Члан 14. 

(Овлаштења и обавезе 
 пословног субјекта) 

 
(1) Пословни субјекат има сљедећа ов-

лаштења и обавезе у организовању 
и извођењу практичне наставе: 

 
a) организовање имплементације 

плана извођења практичне нас-
таве и осигурање услова за оств-
арење циљева практичне наста-
ве у заданом року; 

б)   именовање ментора; 
ц)  стављање неопходних средстава  

за извођење практичне наставе 
ученицима на располагање; 

д)   обезбјеђење неопходних мјера  
заштите на раду ученика у скл-
аду са важећим прописима из 
области заштите на раду;  

е)   учествовање у оцјењивању уче- 
             ника у складу са Законом и ре- 
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левантним подзаконским акти-

ма, у случајевима када је та мог-
ућност прописана; 

ф)  обезбјеђење бесплатне исхране  
ученицима или исплаћивање 
одговарајуће накнаде за исхра-
ну у складу са интерним акти-
ма пословног субјекта, што је 
обавеза која ће се у сваком кон-
кретном случају регулисати уг-
овором о сарадњи и уговором о 
извођењу практичне наставе; 

г)    сарадња са координатором и  
омогућавање координатору пр-
иступа мјесту извођења практи-
чне наставе, као и увиду у про-
писану документацију, на захтј-
ев школе; 

х)    исплаћивање финансијске наг- 
       раде ученицима; 
и)   вођење писмене документације  
       о извођењу практичне наставе; 
 ј)   пружање информација о извођ- 

ењу практичне наставе на захтј-
ев Коморе или Министарства; 

к)   учестовање у рјешавању конф- 
       ликтних ситуација; 
л)   осигурање повјерљивости лич- 

них података ученика у складу 
са важећим прописима о зашти-
ти личних података; 

м)   достављање Комори података о  
потреби за извођењем практи-

чне наставе у просторијама пос-
ловног субјекта; 

н)  вођење евиденције о ученицима  
који код пословног субјекта об-
ављају практичну наставу у ск-
ладу са Правилником о садржа-
ју и начину вођења евиденције 
о радницима и другим лицима 
ангажованим на раду („Служб-
ене новине ФБиХ“, број 92/16). 
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(2) Пословни субјекат може задужити 

ученика само на оним пословима 
који осигуравају стицање компете-
нција за одређени образовни про-
фил у складу са наставним планом 
и програмом и планом извођења 
практичне наставе. 

(3) Овлаштења и обавезе из става (1) 
овог члана пословни субјекти који 
су удружени у конзорциј имају ис-
кључиво у погледу извођења одго-
варајућег дијела практичне наста-
ве. 

(4) Детаљна овлаштења и обавезе пос-
ловног субјекта у погледу организ-
овања и извођења практичне наст-
аве дефинишу се уговором о сарад-
њи и уговором о извођењу практи-
чне наставе. 

 
Члан 15. 

(Овлаштења и обавезе школе) 
 
(1) У циљу организације, извођења и 

праћења практичне наставе, школа 
има сљедећа овлаштења и обавезе: 

 
a) остварење програмских садржа-

ја прописаних наставним план-
ом и програмом; 

б)   систематизацијом предвидјети  
радно мјесто координатора пра-
ктичне наставе која се изводи 
код пословних субјеката, уз пре-
тходну сагласност Министарст-
ва;  

ц)  закључивање уговора о раду са  
      координатором; 
д)  осигурање да је у корист учени- 

ка који обављају практичну нас-
таву код пословних субјеката за-
кључен уговор о осигурању у 
случају незгоде током обављања 
практичне наставе; 
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е) вођење евиденције о закљученим  
уговорима о сарадњи и уговори-
ма о извођењу  практичне наста-
ве; 

ф) сарадња са пословним субјектом  
и информисање о ученицима 
који похађају практичну наста-
ву код пословног субјекта; 

г)   оцјењивање ученика у складу са  
      Законом и релевантним подза- 
       конским актима; 
х)   сарадња са ментором, обилазак  

мјеста извођења практичне на-
ставе код пословног субјекта и 
вршење увида у прописану до-
кументацију; 

и)   пружање информација о орга- 
низацији и извођењу практич-

не наставе на захтјев Коморе 
или Министарства; 

ј)    информисање Коморе о потреби  
за извођењем практичне наста-
ве код пословних субјеката; 

к)   учешће у рјешавању конфликт- 
       них ситуација; 
л)  осигурање повјерљивости личн- 

их података ученика у складу са 
прописима о заштити личних 
података; 

м)  обезбјеђење бесплатног превоза  
ученика до мјеста извођења пр-
актичне наставе, уколико није 
другачије предвиђено уговором 
о сарадњи; 

н)   осигурање повјерљивости пос- 
       ловне тајне пословног субјекта; 
о)   обезбјеђење извођења практич- 

не наставе ученика у школским 
радионицама, уколико се иста 
не може провести у просторија-
ма пословног субјекта; 

п)  обезбјеђење стицања одговара-      
јућих знања ученика из области 
заштите на раду, у обиму који  
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одговара потреби струке и обр-
азовног профила за које се вр-
ши образовање путем наставног 
плана и програма;  

q)  обезбјеђење заштите на раду  
ученика који похађају практич-
ну наставу у школи (радиони-
цама, лабораторијама и сл.) у ск-
ладу са важећим прописима о 
заштити на раду; 

р)  обезбјеђење љекарског прегледа  
ученика који похађају практич-
ну наставу код пословног субје-
кта, уз обавезу сношења трошк-
ова тог прегледа, уколико дру-
гачије није предвиђено уговор-
ом о сарадњи; 

с)   обрачун и уплата доприноса за  
пензијско и инвалидско осигу-
рање у складу са важећим про-
писима о пензијском и инвали-
дском осигурању за ученике ко-
ји похађају практичну наставу 
код пословног субјекта, за вриј-
еме трајања практичне наставе; 

т)   вођење дневника рада практи- 
чне наставе која се изводи код 
пословног субјекта; 

у)   друга овлаштења и обавезе пре- 
двиђене Законом или релевант-
ним подзаконским актима; 

 
(2) Уколико школа није испунила оба-

везу из става (1) тачка д) овог чла-
на, ученици не могу похађати пра-
ктичну наставу код пословног су-
бјекта, осим у случајевима предви-
ђеним овим Правилником. 

(3) Детаљна овлаштења и обавезе шк-
оле у погледу организовања и изв-
ођења практичне наставе код пос-
ловног субјекта дефинишу се угов-
ором о сарадњи и уговором о изво-
ђењу практичне наставе. 
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Члан 16. 

(Права и обавезе ученика) 
 

У погледу извођења практичне 
наставе ученик има сљедећа права и 
обавезе: 
 

a) редовно похађање практичне 
наставе те савјесно и одговорно 
испуњавање радних активнос-
ти које су му додијељене;  

б)   поступање у складу са упутама  
и налозима ментора или друг-

их лица овлаштених за давање 
упута и налога, уколико је уче-
ник упознат с тим да су та лица 
овлаштена за давање упута и 
налога; 

ц)   понашање у складу са упутст- 
вима пословног субјекта, те пр-
описима о заштити и сигурнос-
ти на раду и здравственој зашт-
ити, сигурности од пожара, са-
нитарно-техничким и хигијен-
ским захтјевима; 

д)   ношење радне и заштитне одје- 
ће коју му пословни субјекат 

стави на располагање; 
е)   савјесно руковање алатом, маш- 

инама и осталом опремом и ко-
риштење алата, машина и оста-
ле опреме само у вези са повје-
реним му задацима; 

ф) поштовање интерних аката пос- 
ловног субјекта код којег се из-
води практична настава и одре-
дби Правилника; 

г)   чување имовине и пословне тај- 
не пословног субјекта за вријеме 
обављања практичне наставе и 
након престанка обављања пра-
ктичне наставе; 

х)   у случају изостанка са практич- 
не наставе код пословног субје- 
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кта, обавезно и без одгађања 
информисање пословног субје-
кта о изостанку те информиса-
ње ментора о разлозима изоста-
нка; 

и)  достављање трећег примјерка  
уговора школи непосредно на-
кон закључивања уговора са по-
словним субјектом, а у циљу ев-
идентирања уговора о практич-
ној настави; 

ј)    да се прије почетка практичне  
наставе подвргне обављању ље-
карског прегледа којим се дока-
зује његова општа здравствена 
способност и способност за об-
ављање практичне наставе за 
одређени образовни профил 
код пословног субјекта; 

к)   достављање увјерења о здравст- 
веној способности и санитарне 

књижице пословном субјекту 
уколико је санитарна књижица 
неопходна за обављање практи-
чне наставе код пословног субј-
екта; 

л)  друга права и обавезе предвиђе- 
не Законом и релевантим под-
законским актима. 

 
 
IV     ИЗВОЂЕЊЕ ПРАКТИЧНЕ  
          НАСТАВЕ КОД ПОСЛОВНОГ  
          СУБЈЕКТА 
 

Члан 17. 
(Извођење практичне наставе  

код пословног субјекта) 
 

Практична настава код посло-
вног субјекта се изводи у складу са За-
коном, одредбама овог Правилника, 
планом извођења практичне наставе, 
уговором о сарадњи који представља  

15. аугуст/коловоз 2018. 
 
 
прилог број 1. овог Правилника и уго-
вором о извођењу практичне наставе, 
који представља прилог број 2. овог 
Правилника. 
 

Члан 18. 
(Трајање и фонд часова  

практичне наставе) 
 

(1) Наставни час општеобразовне, стр-
учнотеоретске и практичне наставе 
у школи траје 45 минута, а настав-
ни час практичне наставе код пос-
ловног субјекта траје 60 минута.  

(2) Школа је дужна осигурати да уку-
пно оптерећење ученика наставом 
и осталим видовима непосредног 
одгојно-образовног рада не може 
износити више од 35 часова седми-
чно, с тим што у току дана ученик 
не може имати више од седам ча-
сова практичне наставе у школи, 
односно максимално 6 сати дневно 
код пословног субјекта, односно 
360 минута. 

(3) Ако практична настава код послов-
ног субјекта континуирано траје 
четири или више сати дневно, уче-
ницима се мора осигурати најмање 
30 минута дневног одмора. 

 
Члан 19. 

(Мјере заштите на раду) 
 
(1) Малољетни ученик не може обав-

љати практичну наставу на наро-
чито тешким физичким послови-
ма, радовима под земљом или под 
водом, ни на осталим пословима 
који би могли штетно и са повећа-
ним ризиком да утичу на његов 
живот и здравље, развој и морал, с 
обзиром на његове психофизичке 
карактеристике у складу са важећ- 
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им законским и подзаконским пр-
описима. 

(2) Пунољетан ученик може обављати 
практичну наставу на пословима 
одређених радних мјеста са посеб-
ним условима рада уз провођење 
специфичних мјера заштите на ра-
ду и уз подвргавање прописаним 
љекарским прегледима у складу са 
прописима из области заштите на 
раду. 

(3) Прије почетка извођења практич-
не наставе ученици морају усвоји-
ти садржаје из основа заштите на 
раду прописане наставним планом 
и програмом, односно интерним 
актима пословног субјекта у случа-
јевима када се практична настава 
или њен дио изводи код пословног 
субјекта. 

(4) Код извођења сваке појединачне 
активности током извођења прак-
тичне наставе, ученик мора бити 
упознат с изворима опасности, ус-
вајати поступке рада на сигуран 
начин и примијенити заштитна 
средства у складу са важећим про-
писима којима се уређује сигурно-
ст и заштита на раду.  

 
Члан 20. 

(Надзор над извођењем  
практичне наставе) 

 
Практична настава се обавља 

искључиво под надзором наставника у 
школи, односно ментора код пословн-
ог субјекта.   
 

Члан 21. 
(Финансијско обезбјеђење ученика 

 – Награда) 
 
(1) За вријеме извођења практичне на- 
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ставе код пословног субјекта, учен-
ик у складу са проведеним времен-
ом код пословног субјекта, има пр-
аво на награду коју исплаћује посл-
овни субјекат, осим ако посебним 
законом или подзаконским актом 
није другачије одређено. 

(2) Висина награде одређује се према 
оствареној просјечној нето плати у 
Федерацији Босне и Херцеговине у 
претходној години, пропорционал-
но броју сати проведених на прак-
тичној настави код пословног суб-
јекта, и то: 

 
• у првој години образовања 15% 
• у другој години образовања 25% 
• у осталим годинама образовања 

30% 
 
(3) Пословни субјекат може додатно 

наградити ученика наградом већ-
ом од награде из става (2) овога чл-
ана. 

 
Члан 22. 

(Обезбјеђење средстава  
за рад ученика и остале накнаде) 

 
(1) Пословни субјекат је ученику који 

обавља практичну наставу код ње-
га обавезан ставити на располага-
ње: 

 
a) одговарајућу радну одјећу и за-

штитну опрему уколико је ова 
обавеза предвиђена важећим 
прописима о заштити на раду 
и/или интерним актима посло-
вног субјекта; 

б)  материјал, машине, алате и ост- 
ала средства неопходна за изво-
ђење практичне наставе; 

 
(2) Пословни субјекат може умјесто  
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школе преузети обавезу да учени-
цима исплати накнаду за трошкове 
превоза те додатно осигурати уче-
ника од посљедица несретног слу-
чаја које наступе током обављања 
практичне наставе код пословног 
субјекта, односно преузети на себе 
обавезу осигурања ученика у ск-
ладу са својим интерним актима, 
уговором о сарадњи и уговором о 
извођењу практичне наставе. 

 
Члан 23. 
(Ментор) 

 
(1) Ментор је лице које: 
 

a) је у радном односу код посло-
вног субјекта или лице које са-
мостално обавља дјелатност; 

б)  има минимално IV степен об- 
разовања и радно искуство у 
струци у трајању од најмање 
пет година или минимално V 
степен образовања и радно 
искуство у струци у трајању од 
најмање три године;  

ц)  посједује доказ о завршеној обу- 
ци о основама педагошко-дида-
ктичких знања и вјештина за 
рад са ученицима који је издало 
национално или међународно 
регулаторно тијело, из области 
на које се овлаштења односе.   

 
(2) Министарство води евиденцију о 

обукама ментора и евиденцију о 
менторима. 

(3) Ментор у сарадњи са координатор-
ом обавља сљедеће послове: 

 
a) планира пријем ученика на пр-

актичну наставу код пословног 
субјекта; 

б)   организује процес учења код  
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пословног субјекта и распоређ-
ује ученике на неопходне радне 
активности практичне наставе 
у циљу стицања стручних ком-
петенција; 

ц)   упознаје ученика са заштитом на  
раду у складу са интерним про-
писима пословног субјекта и пр-
описима који регулишу ову об-
ласт; 

д)  учествује у изради и прати реа- 
лизацију плана извођења прак-
тичне наставе; 

е)   надгледа и организује рад уче- 
      ника код пословног субјекта; 
ф)  води потребну документацију и  

евиденцију о присуству учени-
ка код пословног субјекта; 

г) учествује у оцјењивању ученика; 
х) уско сарађује са координатором; 
и) може да прими накнаду као одг- 

оварајући потицај за обављање 
послова побројаних у претходн-
им тачкама овог става од стране 
органа јавне власти у складу са 
одговарајућим подзаконским ак-
тима тих органа; 

 
(4) Број ученика за чији надзор и пра-

ћење је одговоран један ментор од-
ређује комисија у сваком конкрет-
ном случају према обиму послова и 
задатака радног мјеста ментора, уз-
евши у обзир нарочито врсту обра-
зовног профила и специфичности 
плана извођења практичне наста-
ве, као и унутрашње структуре по-
словања и могућности пословног 
субјекта. 

 
Члан 24. 

(Координатор) 
 
(1) Координатор је лице које: 



15. аугуст/коловоз 2018. 
 
 

a) је запослено у школи на радном 
мјесту „координатор практичне 
наставе“, 

б)   има радно искуство у струци у  
      трајању од најмање пет година, 
ц)  завршен VII степен стручне сп- 

реме или завршен II односно III 
циклус болоњског високообра-
зовног процеса, 

д)  има положену педагошку групу  
     предмета. 
 

(2) У дјелокруг послова координатора 
улази сљедеће: 

 
a) планирање практичне наставе 

у складу наставним планом и 
програмом и Планом извођења 
практичне наставе и распоређ-
ивање ученика на извођење пр-
актичне наставе; 

б)   анализирање и уговарање пра- 
       ктичне наставе; 
ц)   праћење реализације извођења  

практичне наставе и уредног 
похађања наставе ученика; 

д)   рад и сарадња са ученицима,  
законским заступницима уче-

ника, наставницима и ментор-
ом; 

е)   административни послови;  
ф) учествовање у изради наставног  

плана и програма и Плана изво-
ђења практичне наставе;  

г)   сачињавање и подношење извје- 
штаја школи на крају I и II по-
лугодишта о реализацији прак-
тичне наставе уз приједлоге ње-
ног унапређења; 

х)   припрема уговора о сарадњи и  
уговора о извођењу практичне 
наставе заједно са администра-
цијом школе у складу са овим 
Правилником и Законом; 
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и)   савјетовање и предлагање мјера  
за побољшање квалитете прак-
тичне наставе у случају потре-
бе; 

 ј)   вршење увида у документацију  
коју поводом извођења практи-
чне наставе ученика води посл-
овни субјекат; 

к)   организација обављања санита- 
рног и љекарског прегледа за 
ученике у зависности од обра-
зовног профила, 

л)   учешће у оцјењивању ученика  
као резултата практичне наст-
аве, по потреби. 

 
 
V      УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА ПРАК- 
         ТИЧНЕ НАСТАВЕ КОД ПО- 
          СЛОВНОГ СУБЈЕКТА 
 

Члан 25. 
(Услови за извођење 
 практичне наставе) 

 
(1) Практична настава се може извод-

ити код пословног субјекта уколи-
ко пословни субјекат испуњава сљ-
едеће услове: 

 
a) ако обавља дјелатност која омо-

гућава преношење на ученике 
знања и стручних компетенција 
чије стицање је предвиђено пр-
ограмским садржајем прописа-
ним наставним планом и прог-
рамом и планом извођења пра-
ктичне наставе, 

б)  ако располаже простором, опре- 
мом и одговарајућим средстви-
ма за образовање одређеног об-
разовног профила у складу са 
наставним планом и програм-
ом,  
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ц)   ако посједује одобрење Минис- 
тарства из члана 28. Правилни-

ка,  
д)   ако за потребе извођења практи- 

чне наставе одреди ментора ко-
ји испуњава услове дефинисане 
овим Правилником, 

е)   ако обезбјеђује мјере заштите на  
раду у складу са прописима ко-
ји регулишу област заштите на 
раду. 

 
(2) Уколико један пословни субјекат 

није у могућности обезбиједити 
извођење цјелокупног практичног 
програмског садржаја предвиђеног 
наставним планом и програмом, 
извођење практична наставе се мо-
же повјерити према више пословн-
их субјеката који су удружени у ко-
нзорциј на начин да се сваком од 
чланова конзорција повјери изво-
ђење појединог дијела или дијело-
ва практичне наставе с циљем да 
конзорциј задовољи потребе цјело-
купног практичног програмског 
садржаја, под условом да конзорц-
иј као заједница испуњава услове 
из става (1). 

(3) Пословни субјекти који су удруже-
ни у конзорциј морају појединачно 
испуњавати услове из става (1) ис-
кључиво у погледу организовања 
и извођења дијела практичне нас-
таве, осим услова из став (1) тачка 
ц) овог члана. 

 
Члан 26. 

(Покретање поступка провјере 
испуњености услова за извођење 

практичне наставе) 
 
(1) Пословни субјекат, односно конзо-

рциј, подноси Министарству захтј- 

15. аугуст/коловоз 2018. 
 

 
ев за провјеру испуњености услова 
за извођење практичне наставе (у 
даљем тексту: захтјев). 

(2) Захтјев из става (1) овог члана се 
подноси у писаном облику. 

(3) Захтјев треба да садржи основне 
податке о пословном субјекту, одн-
осно члановима конзорција, броју 
слободних мјеста за извођење пра-
ктичне наставе одређеног образов-
ног профила и друге информације 
од значаја за извођење практичне 
наставе код пословног субјекта. 

(4) Најкасније у року од 15 дана од да-
на пријема захтјева Министарство 
именује комисију која проводи по-
ступак утврђивања испуњености 
услова за извођење практичне нас-
таве код пословног субјекта, однос-
но конзорција за одређени образо-
вни профил.  

 
Члан 27. 

(Поступак провјере испуњености 
услова за извођење практичне 

наставе код пословног субјекта) 
 
(1) Комисија из члана 26. става (4) има 

предсједника и минимално два чл-
ана који посједују стручне квали-
фикације за образовни профил ко-
ји се испитује.  

(2) Испуњеност услова за извођење 
практичне наставе комисија утврђ-
ује увидом у приложену докумен-
тацију и увиђајем на лицу мјеста.  

(3) Комисија ради у пуном саставу и о 
свим предузетим радњама и о уо-
ченом сачињава записник о испу-
њености услова за извођење практ-
ичне наставе (у даљем тексту: зап-
исник).  

(4) Комисија је дужна констатовати 
који је максимални број ученика  
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који могу истовремено похађати 
практичну наставу код једног пос-
ловног субјекта. 

(5) На основу података добијених пос-
тупком провјере испуњености усл-
ова за извођење практичне наставе 
код пословног субјекта комисија 
даје препоруку Министарству. 

(6) Комисија има право на накнаду за 
рад, а о висини накнаде одлучује 
министар посебним рјешењем. 

 
Члан 28. 

(Рјешење о испуњености услова 
 за извођење практичне наставе) 

 
(1) На основу достављене препоруке 

комисије Министарство доноси рј-
ешење о испуњености услова за 
извођење практичне наставе (у да-
љем тексту: рјешење), односно да-
је одобрење за извођење практич-
не наставе код пословног субјекта. 

(2) Министарство издаје рјешење из 
става (1) овог члана у року од 15 
дана од дана пријема препоруке 
комисије. 

(3) Против овог рјешења незадовољна 
странка има право жалбе Влади 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде у року од 15 дана од дана 
достављања истог.  

(4) Ученици могу започети обављање 
практичне наставе код пословног 
субјекта након што пословни суб-
јекат добије одобрење Министар-
ства, осим у случајевима предви-
ђеним овим Правилником. 

(5) Министарство води регистар пос-
ловних субјеката са одобрењем за 
извођење практичне наставе (у да-
љем тексту: регистар).  

(6) Подаци из регистра су јавни. 
(7) Издатим рјешењем пословни суб- 
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јекат добија статус лиценцираног 
пословног субјекта за извођење 
практичне наставе за одређени об-
разовни профил.  

 
Члан 29. 

(Престанак испуњавања услова) 
 

Ако код пословног субјекта који 
је закључио уговор о сарадњи са школ-
ом, наступе одређене околности које 
онемогућавају извршење преузетих уг-
оворених обавеза, пословни субјекат је 
дужан обавијестити школу о тим око-
лностима у року од 8 дана од дана нас-
тупања немогућности испуњења обав-
еза. 
 
 
VI   УГОВОРНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРА- 
        КТИЧНЕ НАСТАВЕ КОД ПОС- 
        ЛОВНОГ СУБЈЕКТА 
 

Члан 30. 
(Врсте уговора) 

 
(1) При обављању практичне наставе 

код пословног субјекта, закључују 
се двије врсте уговора: 
 
a) Уговор о сарадњи; 
б)   Уговор о извођењу практичне  
        наставе. 

 
(2) Уколико се практична настава изв-

оди код више пословних субјеката 
удружених у конзорциј, сваки од 
пословних субјеката појединачно 
закључује уговоре из става (1) овог 
члана. 

 
Члан 31. 

(Садржај уговора о сарадњи) 
 
(1) Уговор о сарадњи садржи сљедеће: 
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a) податке о уговорним странама; 
б)   образовни профил који је пре- 
      дмет уговора; 
ц)  обавезе пословног субјекта у реа- 

лизацији практичне наставе и 
да ће исте изводити о властит-
ом трошку и одговорности; 

д)   обавезе школе у реализацији пр- 
актичне наставе код пословног 

субјекта; 
е)   План извођења практичне нас- 
      таве; 
ф)  почетак и трајање извођења пр- 
       актичне наставе; 
г)   максималан број ученика који је  

пословни субјекат у могућности 
примити; 

х)   број ментора које обезбјеђује по- 
      словни субјекат; 
и)  мјесто и вријеме извођења прак- 
      тичне наставе; 
ј)  обавезе стављања на располагање  

материјала, машина, алата и др-
угих услова потребних за изво-
ђење практичне наставе; 

к)  обавезе и права ментора у по- 
учавању ученика и остварива-
њу плана извођења практичне 
наставе; 

л)   висину минималне награде уч- 
еника у складу са проведеним 
временом на остваривању прак-
тичне наставе код пословног су-
бјекта; 

м)  одредбе о дисциплинској одго- 
      ворности и одговорности за шт- 
      ету ученика;  
н)  период трајања уговора; 
о)  разлоге за престанак важења и  
      за раскид уговора; 
п)  начин рјешавања евентуалних  
      спорова;  
q)   датум и потпис уговорних стра- 
       на; 
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р) друга међусобна права и обавезе  
     школе и пословног субјекта. 

 
(2) Школа може закључити уговор са 

једним или више пословних субје-
ката уколико имају одобрење Ми-
нистарства из члана 28. овог Прав-
илника или са члановима конзор-
ција под условима одређеним ов-
им Правилником. 

(3) Пословни субјекат, односно члано-
ви конзорција, који испуњавају ус-
лове прописане чланом 25. овог 
Правилника, могу закључити уго-
вор са једном или више школа.  

(4) Приликом избора пословног суб-
јекта или конзорција, школа је у 
обавези да се руководи најбољим 
интересом ученика. 

(5) О закљученом уговора из става (1) 
овог члана школа обавјештава Ми-
нистарство у року од осам дана од 
дана закључивања уговора. 

(6) Евиденцију закључених уговора о 
сарадњи води школа. 

(7) Образац уговора о сарадњи који се 
закључује између школе и послов-
ног субјекта саставни је дио овог 
Правилника. 

  
Члан 32. 

(Садржај Уговора о извођењу 
практичне наставе) 

 
(1) Уговор о извођењу практичне нас-

таве садржи сљедеће: 
 

a) податке о уговорним странама; 
б)   идентификационе податке о  
       школи; 
ц)   образовни профил за који се уч- 
       еник школује; 
д)   доказ о посједовању опште здр- 

авствене способности и доказ о 
задовољењу прописаних здрав- 
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ствених услова за отпочињање 
са практичном наставом (љека-
рско увјерење и санитарна књ-
ижица, уколико је санитарна 
књижица неопходна за обавља-
ње практичне наставе);  

е)   обавезе и одговорности послов- 
ног субјекта из члана 14. овог 
Правилника; 

ф)  План извођења практичне нас- 
       таве; 
г)   почетак и трајање практичне на- 
      ставе код пословног субјекта; 
х)   права и обавезе ученика; 
и)   мјесто и вријеме извођења пра- 
       ктичне наставе; 
ј)    податке о ментору којег обезбје- 
      ђује пословни субјекат; 
к)   вријеме провођења практичне  

наставе ученика код пословног 
субјекта; 

л)   финансијско обезбјеђење – наг- 
раду ученика у складу са члан-

ом 21. овог Правилника; 
м)  обезбјеђење средстава за рад уч- 

еника и других накнада учени-
ка у складу са чланом 21. овог 
Правилника; 

н)  одредбу о осигурању ученика у  
      случају незгоде на раду;  
о)   одредбу о дисциплинској одго- 

ворности и одговорности за 
штету ученика; 

п)   вријеме трајања уговора; 
q)   разлоге за престанак важења и  
       раскид уговора; 
р)   обавезе ученика и пословног су- 

бјекта у случају раскида угово-  
ра; 

с)   начин рјешавања евентуалних  
      спорова;  
т)  датум и потпис уговорних стр- 
     ана. 
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(2) Школа је дужна да води евиденци-

ју о уговорима о извођењу практи-
чне наставе који се закључују изме-
ђу пословног субјекта или чланова 
конзорција и ученика.  

(3) Образац уговора о извођењу практ-
ичне наставе је саставни дио овог 
Правилника. 

 
Члан 33. 

(Раскид уговора о извођењу 
практичне наставе) 

 
(1) Уговор о извођењу практичне нас-

таве може се раскинути споразум-
но, на захтјев ученика или његовог 
законског заступника, или на захт-
јев пословног субјекта. 

(2) Ученик или његов законски засту-
пник имају право раскида уговора 
о извођењу практичне наставе у 
сљедећим случајевима: 
 
a) уколико пословни субјекат не 

испуњава уговорне обавезе,  
б)   ако пословни субјекат престане  

да испуњава услове за извође-
ње практичне наставе, односно 
одговарајућег дијела практичне 
наставе; 

ц)   у случају престанка статуса ред- 
овног ученика школе у складу 
са Законом;  

д)   ако се ученику промијенило зд- 
равствено стање те према миш-
љењу надлежне здравствене ус-
танове није у могућности наста-
вити образовање за образовни 
профил за који се школује; 

е)   у другим случајевима предвиђ- 
еним Законом о облигационим 
односима ФБиХ; 

 
(3) Уговор о практичном образовању 

се сматра раскинутим уколико пос- 
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ловни субјекат не омогући ученику 
извођење практичне наставе, одно-
сно дијела практичне наставе у уг-
овореном року. 

(4) Пословни субјекат може раскинути 
уговор о извођењу практичне наст-
аве у сљедећим ситуацијама:  
 
a) ако је уговор био закључен на 

основу лажних података и док-
умената; 

б)   ако ученик без оправданих раз- 
лога учестало изостаје с практи-
чне наставе, у складу са Закон-
ом односно правилима школе; 

ц)   ако се ученику промијенило зд- 
равствено стање, те према 
миш-љењу надлежне здравстве-
не установе није у могућности 
наставити образовање за обра-
зовни профил за који се школу-
је; 

д)   ако ученик крши дужности које  
су одређене Законом и другим 
прописима, уговором о извође-
њу практичне наставе те интер-
ним прописима пословног суб-
јекта; 

е)   у случају престанка статуса ред- 
овног ученика у складу са Зако-
ном; 

ф)  у другим случајевима предви- 
ђеним Законом о облигацион-

им односима ФБиХ. 
 
(5) У случају да је уговор о извођењу 

практичне наставе раскинут због 
немогућности испуњавања уговор-
них обавеза од стране пословног 
субјекта, односно члана конзорци-
ја, школа ће ученику омогућити за-
кључивање новог уговора с другим 
пословним субјектима. Ако школа 
не омогући ученику обављање пр- 
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актичне наставе код другог послов-
ног субјекта, ученик има право да 
настави практичну наставу у шк-
олским радионицима. 

(6) У свим случајевима раскида угово-
ра о извођењу практичне наставе 
осим у случају предвиђеним став-
ом (3) овог члана, страна која раск-
ида уговор дужна је супротној стр-
ани оставити накнадни рок од 15 
дана за испуњење уговорних обав-
еза. Уколико протеком тог рока су-
протна страна не испуни своје оба-
везе, наступиће посљедице раскида 
уговора. 

(7) Образац раскида уговора о извође-
њу практичне наставе је саставни 
дио овог Правилника. 

 
Члан 34. 

(Раскид уговора о сарадњи) 
 
(1) Уговор о сарадњи се може раскин-

ути споразумом уговорних страна, 
или на захтјев школе или пословн-
ог субјекта. 

(2) Школа има право раскида Уговора 
о сарадњи у сљедећим случајевима: 

 
a) уколико пословни субјекат не 

испуњава или закасни са испу-
њењем уговорних обавеза; 

б)   уколико пословни субјекат пре- 
стане да испуњава услове за из-
вођење практичне наставе одн-
осно дијела практичне наставе 
дефинисане овим Правилник-
ом и Законом, 

ц)   уколико над пословним субје- 
ктом буде покренут поступак 

стечаја или ликвидације, однос-
но одговарајући поступак који 
за циљ има престанак постоја-
ња пословног субјекта; 
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д)   уколико послије закључења уго- 
вора о сарадњи наступе окол-

ности које отежавају испуњење 
обавезе једне стране, или ако се 
због њих не може остварити св-
рха уговора, а у једном и у дру-
гом случају у тој мјери да је оч-
игледно да уговор  о сарадњи 
више не одговара очекивањима 
уговорних страна и да би, по 
општем мишљењу, било непра-
вично одржати га на снази (пр-
омијењене околности); 

е)    у другим случајевима предви- 
ђеним Законом о облигацион-

им односима ФБиХ. 
 
(3) Уговор о сарадњи се сматра раски-

нутим уколико пословни субјекат 
не омогући ученицима извођење 
практичне наставе, односно дијела 
практичне наставе у уговореном 
року. 

(4) Пословни субјекат има право раск-
ида уговора о сарадњи у сљедећим 
случајевима: 
 

a) уколико школа не испуњава или 
закасни са испуњењем уговор-
них обавеза; 

б)   уколико послије закључења уг- 
овора о сарадњи наступе окол-
ности које отежавају испуњење 
обавезе једне стране, или ако се 
због њих не може остварити св-
рха уговора, а у једном и у дру-
гом случају у тој мјери да је оч-
игледно да уговор о сарадњи 
више не одговара очекивањима 
уговорних страна и да би, по 
општем мишљењу, било непра-
вично одржати га на снази (пр-
омијењене околности); 

ц)   у другим случајевима предви-   
       ђеним Законом о облигацион- 
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им односима ФБиХ. 

 
(5) У свим случајевима раскида угово-

ра о сарадњи, осим у случају пред-
виђеном ставом (3) овог члана, стр-
ана која раскида уговор дужна је 
супротној страни оставити накна-
дни рок од 15 дана за испуњење 
уговорних обавеза. Уколико прот-
еком тог рока супротна страна не 
испуни своје обавезе, наступају деј-
ства раскида уговора. 

(6) Раскид уговора о сарадњи има за 
посљедицу престанак уговора о из-
вођењу практичне наставе. 

 
 
VII   ОЦЈЕЊИВАЊЕ, ЗАВРШНИ  
          ИСПИТ И МАТУРА 
 

Члан 35. 
(Оцјењивање ученика) 

 
(1) Напредовање ученика општеоб-

разовног, стручнотеоретског и 
практичног програмског садржаја 
који се одвија у школи континуи-
рано прати школа, односно одго-
варајући наставник.  

(2) Напредовање ученика током изв-
ођења практичне наставе код по-
словних субјеката континуирано 
прати ментор у сарадњи са коор-
динатором. 

(3) Процедура и начин оцјењивања 
ученика се врши у складу са наст-
авним планом и програмом одре-
ђеног образовног профила, Зако-
ном и релевантним подзаконским 
актима. 

 
Члан 36. 

(Завршни испит и матура) 
 

На услове, садржај, начин орга- 
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низације и друга питања у вези са по-
лагањем завршног испита и матуре 
примјењују се Закон и важећи подза-
конски прописи. 
 
 
VIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
           ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
(Прелазне одредбе) 

 
(1) У прелазном периоду од 12 мјесеци 

од дана ступања на снагу овог Пра-
вилника, Министарство може, у 
циљу испуњавања услова пословн-
ог субјекта у погледу обезбјеђења 
ментора, лицу које не испуњава ус-
лов из члана 23. став (1) тачка б) на 
приједлог пословног субјекта изда-
ти привремени цертификат, уз по-
стојање оправданих разлога.  

(2) Привремени цертификат из става 
(1) овог члана Министарство издаје 
на период од једне школске годи-
не. 

(3) У прелазном периоду од 12 мјесеци 
од дана ступања на снагу овог Пр-
авилника, у циљу испуњавања усл-
ова школе у погледу обезбјеђења 
координатора на начин дефинис-
ан овим Правилником, школа мо- 
же из оправданих разлога за коор-
динатора именовати лице које не 
испуњава услов из члана 24. став 
(1) тачка (д), уз сагласност Минис-
тарства. 

 
Члан 38. 
(Надзор) 

 
(1) Надзор над провођењем овог Пра-

вилника врши Министарство. 
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(2) Инспекцијски надзор над провође-
њем овог Правилника врши канто-
нални инспектор за образовање.  

 
Члан 39. 

(Ступање на снагу) 
 
(1) Овај Правилник ступа на снагу ос-

мог дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“. 

 
Број:10-05-2691/18    М И Н И С Т А Р 
14.08.2018.године              Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 

........................... 
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