На основу члана 20. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 74/08, 106/09 и 104/11) и члана 20. Статута ЈУ
Медицинска школа Бањалука, Школски одбор, на Деветнаестој сједници одржаној
дана 22.02.2012. године, донио је

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Статута Јавне установе Медицинска школа Бањалука

Члан 1.
У Статуту ЈУ Медицинска школа Бањалука, број: 1551-1/09. од 29.12.2009. године
и број: 459-3/11. од 04.05.2011. године, члан 14. мијења се и гласи:
„(1) Школа у складу са Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 119/10) обавља васпитно-образовну
дјелатност:
- 85.32 техничко и стручно средње образовање.
(2) Поред дјелатности из става 1. овог члана, као основне дјелатности, Школа као
допунску дјелатност обавља:
- 68.20 изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама
узетим у закуп (лизинг).
(3) У оквиру дјелатности под шифром дјелатности 85.32 Школа обавља и
дјелатност образовања одраслих“.
Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. ријечи: „у Службеном гласнику Републике Српске“, број:
18/10 од 09.03.2010. године“ замјењују се ријечима: „у Службеном гласнику
Републике Српске“, број: 15/12. од 22.02.2012. године“.
У ставу 2. тачка ђ) мијења се и гласи:
„ђ) седмични и годишњи број часова за сваки предмет и њихов распоред по
разредима и“.
Члан 3.
У члану 20. у ставу 1. у тачки њ) послије ријечи: „радника'' додаје се запета и
ријечи: „директора и помоћника директора Школе“.
Члан 4.
У члану 22. у тачки г) ријечи: ''стручног савјетника'' замјењују се ријечима:
''инспектора-просвјетног савјетника'', као и у цијелом тексту Статута у
одговарајућем падежу.
У тачки о) послије ријечи :''Министарства'' брише се ријеч: ''и'' и додаје се запета.
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Послије тачке п) додаје се тачка р), која гласи:
''р) доставља извјештај о реализацији плана и програма рада Школе и одговоран је
за тачност података у Годишњем програму рада Школе“.
Члан 5.
У члану 29. у ставу 3. тачка ј) мијења се и гласи:
„ј) именује испитне комисије за полагање испита:
1. разредног,
2. матурског,
3. допунског и
4. поправног.
У тачки к) брише се ријеч „и“ и додаје запета.
У тачки л) брише се тачка и додаје ријеч: „и“.
Послије тачке л) додаје се нова тачка љ) која гласи:
„љ) именује комисију за утврђивање разлике испита код преквалификације,
доквалификације и наставка прекинутог образовања, за уписане полазнике за
образовање одраслих“.
Члан 6.
У члану 38. у ставу 2. послије ријечи: „именује“ додају се ријечи: „Наставничко
вијеће“.
У ставу 3. ријеч: „или“ замјењује се ријечју: „и“.
Члан 7.
У члану 45. тачка б) брише се, а досадашње тачке в) и г) постају тачке б) и в).
Члан 8.
Члан 46. мијења се и гласи:
''(1) Директор расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста
наставника, односно стручног сарадника посредством Завода за запошљавање
Републике Српске.
(2) Конкурс за попуну упражњеног радног мјеста објављује се у дневним новинама.
(3) Директор школе дужан је да прије расписивања конкурса за попуњавање
упражњеног радног мјеста са пуном или непуном седмичном нормом на то радно
мјесто распореди наставика или стручног сарадника за чијим радом је дјелимично
или потпуно престала потреба у другој школи, која се налази на подручју за које је
основан актив директора средњих школа, уколико је наведено лице са тим
сагласно.
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буду у потпуности заступљени, предсједници актива директора основних и
средњих школа са подручја на којем се школе налазе размјењују информације о
расположивом потребном кадру с циљем њиховог запослења.
(5) Наставника, односно стручног сарадника бира директор школе, на приједлог
комисије за избор.
(6) Комисију за избор именује Школски одбор.
(7) Комисија за избор дужна је у складу са правилником о критеријумима и
процедури пријема радника у радни однос у школи, у року од осам дана од дана
закључења конкурса, сачинити и предложити директору листу кандидата који
испуњавају услове конкурса.
(8) Директор је дужан примити у радни однос првог кандидата са листе.
(9) Уколико кандидат из става 8 овог члана не прихвати понуђено радно мјесто,
комисија за избор предлаже директору да донесе одлуку о пријему у радни однос
сљедећег кандидата са листе.
(10) Кандидат који је незадовољан одлуком о избору има право да поднесе
приговор Школском одбору у року од осам дана од дана пријема обавјештења.
(11) Одлука Школског одбора је коначна.
(12) Уколико се на конкурс не пријави наставник са прописаном стручном
спремом, директор може примити на одређено вријеме, до краја наставне године,
лице које не испуњава услове у погледу потребне стручне спреме, са најмање
четири одслушана семестра тог предмета у току студија и радни однос му не може
прерасти на неодређено вријеме“.
Члан 9.
Члан 50. мијења се и гласи:
''(1) Послове наставника и стручног сарадника може да обавља и приправник.
(2) Током приправничког стажа наставници и стручни сарадници оспособљавају се
уз помоћ ментора за самосталан рад, савладавају програм приправничког стажа и
припремају се за полагање стручног испита.
(3) Приправнички стаж траје годину дана.
(4) По истеку приправничког стажа приправник може приступити полагању
стручног испита.
(5) Приправнику који у року од десет мјесеци по истеку приправничког стажа не
положи стручни испит престаје радни однос.
(6) Школе могу ангажовати волонтера који има права и обавезе утврђене законским
прописима којима се регулише радни однос.
(7) Наставник и стручни сарадник који је стекао радно искуство ван школе, у
трајању од најмање годину дана у струци, може бити изабран за наставника,
односно стручног сарадника ако положи стручни испит.
(8) Лице из става 7. овог члана нема статус приправника, а стручни испит полаже
под истим условима предвиђеним за приправника.
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наставнику или стручном сараднику који у року предвиђеном у ставу 5. овог члана
не положи стручни испит, осим у изузетним случајевима ако је наставник или
стручни сарадник био на боловању дужем од мјесец дана“.
Члан 10.
У члану 54. у ставу 1. у тачки в) послије ријечи: „одјељењска књига'' додају се
ријечи: ''/ електронски дневник“.
У ставу 2. у тачки б) послије ријечи :''школе'' брише се ријеч: ''и'' и додаје се запета.
У тачки в) послије ријечи: ''школи'' брише се тачка и додаје се ријеч:''и''.
Послије тачке в) додаје се нова тачка г), која гласи:
''г) наставни план и програм''.
Члан 11.
Министарство просвјете и културе, актом број: _________________ од _________
2012. године, дало је сагласност на ову одлуку.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној плочи
Школе.

Број: 211-9/12.
Дана: 22.02.2012. године

Предсједник Школског одбора
______________
(Виолета Новаковић, проф.)

Ова одлука је објављена на огласној плочи Школе дана __________ 2012. године, а
ступила је на снагу дана ____________ 2012. године.

