
КАТИХЕТСКИ ОДБОР СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ  

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
 
 

ПРИЈАВА 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ВЈЕРОУЧИТЕЉА 

 

На основу члана 112. став 3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 44/17), члана 11. став 4. Статута о раду Катихетског 

одбора СПЦ и чланa 14. Правилника о полагању стручног испита за вјероучитеље, 

пријављујe се: 
 

1. Лични подаци 
 

 
 

(име приправника)                  (презиме приправника)                 (име једног родитеља) 
 

 

                                    ,                                         ,                                           ,    

(датум рођења)              (мјесто рођења)                  (држава рођења)               (број л. к.) 
 

                                                            ,                                                        . 

(издата у МУП-у)                                           (ЈМБ) 
 

2. Адреса сталног мјеста пребивалишта и број телефона 

 

Поштански број                        , мјесто                                  ,  општина                                       ,  

 

улица                                                       , број                     , број телефона                                  ,   

 

и-мејл:                                                        . 
 

3. Образовање: 
 

Завршена средња школа ________________________________________________________ 

(врста и смјер средње школе) 
 

Дипломирао/ла на: ____________________________________________________________ 

(назив и мјесто високошколске установе) 

 

Смјер: ___________________________ и стекао звање ______________________________ 

               (завршена студијска група) 

 

Циклус високог образовања (заокружи): 
 

1 - I циклус у трогодишњем трајању – 180 ECTS бодова 

2 - I циклус у четврогодишњем трајању – 240 ECTS бодова 
 

Педагошко-психолошка и методичко-дидактичка група предмета (заокружи): 
 

Положио/ла    Није положио/ла 



4. Подаци о приправничком стажу приправника 
 
У                                                   је обављао приправнички стаж од                   до    

(Назив и мјесто основне школе) 
 

 

У                                                   је обављао приправнички стаж од                   до    

(Назив и мјесто основне школе) 

 

5. Подаци о ментору 
 

                                                                                  ,    

(име и презиме)                                             (струка и стручни назив) 
 

                                                                                  ,    

(стручно звање)                                         (установа у којој је запослен/а) 
 

 

6. Приправник се пријављује за полагање стручног испита из (заокружи) 
 

1. Практичног и усменог дијела (методика наставе) стручног испита 

2.Усменог дијела стрчног испита 

 

Испит желим полагати у року (заокружи): 
 

1. од 15. новембра до 15. децембра,   2. од 05. маја до 05. јуна. 

 

Уз пријаву прилажем: 

 

Доказе из члана 16. Правилника о полагању стручног испита за вјероучитеље: 

1) диплому о стеченом образовању кандидата, 

2) план приправничког стажа, 

3) евидентни лист о раду приправника и стручно мишљење ментора, 

4) извјештај о приправничком стажу приправника, 

5) увјерење школе о обављеном приправничком стажу, 

6) доказ о положеној педагошко-психолошкој и методичко-дидактичкој групи      

    предмета и 

7) доказ о новчаној уплати на име накнаде трошкова полагања стручног испита. 

 
7. За полагање стручног испита пријављујем се (заокружи): 

 
   а) први пут   б) други пут 

 

8. Пријаву подноси:  

 

____________________________________________________________________________ 

                                        (школа - назив школе и мјесто или лично) 

 

   Директор школе        Кандидат 

 

 ______________________________     ______________________________  


