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PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU 
UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U 

OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA 

 

Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola i Udruga hrvatskih srednjoškolskih 
ravnatelja zajednički predlažu sljedeću izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja, 
nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i 
učeničkim domovima. 

 

Iza članka 25. dodaje se novi članak 26. koji glasi: 

 

Članak 26. 

 

Iznimno od uvjeta propisanog u čl. 6. st. 1. toč. 4. ovoga Pravilnika, u razdoblju do            

31. prosinca 2021. godine, ravnatelj koji ima najmanje deset godina rada u obavljanju 

poslova ravnatelja i najmanje 60 bodova te ukoliko zadovoljava ostale opće uvjete iz        

čl. 6. Pravilnika, ostvaruje pravno na priznavanje zvanja „savjetnik“. 

 

Iznimno od uvjeta propisanog u čl. 7. st. 1. toč. 4.  ovoga Pravilnika, u razdoblju do           

31. prosinca 2021. godine, ravnatelj koji ima najmanje petnaest godina rada u 

obavljanju poslova ravnatelja i najmanje 120 bodova, te ukoliko zadovoljava ostale opće 

uvjete iz    čl. 7. Pravilnika, ostvaruje pravno na priznavanje zvanja „izvrsni savjetnik“. 

 

Dosadašnji članci 26. i 27. postaju članci 27. i 28.  



                                                                                              
 

Obrazloženje 
 

Uvodno, bitno je za istaknuti da su od svih odgojno-obrazovnih radnika jedino ravnatelji 

osobe koje su sve do donošenja Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih 

suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima bili izuzeti od 

mogućnosti prava na napredovanje u zvanju.  

 

Polazeći od prethodno istaknute činjenice da jedino ravnatelji do donošenja Pravilnika 

uopće nisu imali mogućnost napredovanja u zvanju ravnatelja, to bi se usvajanjem predloženih 

izmjena otklonila dugogodišnja nepravda prema dijelu ravnatelja koji bi u ovom prijelaznom 

razdoblju,  računajući do dana 31. prosinca 2021.g.,  imali najmanje 10 ili više godina staža u 

obavljanju ravnateljskih poslova, a koji do donošenja Pravilnika, unatoč zadovoljavanju svih 

propisanih općih uvjeta, nisu imali mogućnost napredovanja u zvanju.  

 

Podsjećamo da je bilo omogućeno ravnateljima tijekom obnašanja ravnateljskog posla 

da napreduju u svojoj matičnoj struci prema članku 14.  Pravilnika o napredovanju učitelja i 

nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu iz 1995. godine, ali bez pripadajućeg rasta plaća 

kao što je to primjenjivano za nastavnike i stručne suradnike. Ta praksa se provodila od 1995. 

do 2005. godine nakon čega je prestala, te nakon toga više ravnatelji nisu mogli napredovati niti 

„počasno“ iako se Pravilnik iz 1995. godine nije u tom dijelu ili nekom drugom međuvremenu 

promijenio. 

Ukoliko bi ostale odredbe novog Pravilnika koji određuje da ravnatelji ne mogu sada 

napredovati u zvanje savjetnika i izvrsnog savjetnika bila bi omogućena diskriminacija dijela 

ravnatelja. Naime, nitko ne bi imao mogućnosti napredovati u sljedećih 5 godina u zvanje 

ravnatelj savjetnik niti u sljedećih 10 godina u zvanje ravnatelj izvrstan savjetnik. Osim toga, u 

zvanje ravnatelj mentor bi prema odredbama novog Pravilnika bili imenovani i oni koji su 5 

godina ravnatelji i imaju 20 bodova jednako kao i oni koji imaju 25 godina ravnateljskog iskustva 

i primjerice 500 bodova. Takvo rješenje ni na koji način ne ukazuje na poticanje izvrsnosti u 

sustavu obrazovanja i podizanja ugleda odgojno-obrazovnih radnika. Upravo zbog sličnih 

situacija gdje su kandidati za napredovanje bili zakinuti u odnosu na postignuti broj bodova 

sukladno Pravilniku se i pokrenula izmjena starog Pravilnika. 

 

Također, podsjećamo kada je donesen prvi puta Pravilnik o napredovanju učitelja i 

nastavnika 1995. godine, da su u prve tri godine, sukladno broju bodova i procjeni nadležnog 

savjetnika koji je bio u uvidu, nerijetko primjenjivalo da su kolegice i kolege nastavnici 

napredovali odmah u zvanje savjetnik. 

 

Smatramo da su ravnatelji koji imaju najmanje 10, odnosno 15 godina radnog staža na 

mjestu ravnatelja, te ostvaruju po svim drugim kriterijima ne samo minimum nego i značajno 

veći broj bodova od propisanog minimuma dokazali svoju stručnost, znanje i sposobnost 

potrebitu za ostvarivanje prava na priznanje zvanja „savjetnik“, odnosno „izvrstan savjetnik“, bez  



                                                                                              
 

da su prethodno prije priznavanja predloženih zvanja, proveli propisano vrijeme u prethodnom 

zvanju „mentor“, odnosno, „savjetnik“.  

 

Stoga u našem prijedlogu ističemo da primjenjujemo kumulativni pristup, odnosno da 

kandidat za napredovanje u zvanje savjetnik mora ispuniti sve uvjete (osim godina provedenih u 

zvanju mentor ili savjetnik) i za mentora i savjetnika, a kandidat za napredovanje u zvanje 

izvrstan savjetnik mora ispuniti uvjete za mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. 

 

Predloženim izmjenama, ravnateljima koji bi do dana 31. prosinca 2021.g. imali 

najmanje 10 ili više godina staža u obavljanju ravnateljskih poslova, te ukoliko zadovoljavaju 

propisan broj bodova te ostale opće uvjete, omogućilo bi se, sukladno predloženim izmjenama,  

pravo na priznavanje napredovanja u zvanju bez da su prije toga bili dužni na prethodnom 

zvanju „mentora“, odnosno „savjetnika“ provesti pet godina.  

 

U slučaju ne uvažavanja predloženih izmjena i dopuna Pravilnika, i dalje bi postojala 

diskriminacija prema ravnateljima škola  koji u trenutku stupanja na snagu Pravilnika 

zadovoljavaju sve propisane opće uvjete za napredovanje u zvanje „savjetnik“ ili „izvrstan 

savjetnik“, a primorani su najprije čekati protek roka od pet godina u početnom zvanju 

„mentora“, te nakon toga još protek roka od pet godina u zvanju „savjetnik“.  

 

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika uvažio bi se minuli rad ravnatelja koji 

minuli rad se prema postojećim odredbama Pravilnika nepravedno zanemaruje te bi se u 

slučaju usvajanja predloženih izmjena i dopuna Pravilnika prava ravnatelja po pitanju 

napredovanja u zvanju izjednačila sa pravima svih ostalih odgojno-obrazovnih radnika.  

 

Ističemo da se  prijedlog odnosi samo na početno razdoblje primjene Pravilnika, te da 

nakon isteka roka koji predlažemo, 31.12.2021. više ne bi bilo potrebe za primjenom iznimke. 

 

Naposljetku, potrebno je navesti da uvjete naznačene u predloženim odredbama 

zadovoljava manji broj ravnatelja koji i sada obnašaju tu dužnost pa usvajanje predloženih 

odredbi ne bi ugrozilo financijsku održivost sustava.  
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