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ф) даје мишљење на текст нацрта Стратегије и
разматра ефекте реализације Стратегије;
г) даје претходно мишљење на подзаконске
прописе и опште акте у вези са научноистраживачком
дјелатношћу и технолошким развојем које доноси
министар;
х) обавља друге послове у складу са законом или
по налогу Владе Кантона.“

Иза става (4) додаје се нови став (5), који гласи:
„(5) У складу са планираним средствима, из
Буџета Кантона, за школе као јавне установе чији је
оснивач Скупштина Кантона, суфинансира се превоз
ученика који имају пребивалиште/боравиште на
удаљености већој од два километра од најближе
школе у складу са критеријима које доноси
Министарство.“

Члан 7.

Члан 2.
У члану 21. став (4) мијења се и гласи:
„(4) У изузетним случајевима (због заштите права
дјетета, због похађања предшколске установе, због
мјеста запослења родитеља и због укључености
дјетета у слободне активности), ако је то у најбољем
интересу дјетета, Министарство може на захтјев
родитеља и уз претходну сагласност школе из става
(3) овог члана, дијете изузети од обавезе похађања те
школе.“

Члан 23. брише се.
Члан 24. брише се.

Члан 8.

Члан 9.
У члану 110. у ставу (3) ријечи „20. став (9),“
бришу се.
Члан 10.
(Именовање Кантоналног савјета)
У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог
закона Влада Кантона именоваће Кантонални савјет у
складу са овим законом.
Члан 11.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Предсједник
Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и ХерцеговинеСкупштине
ТУЗЛAНСКИ КАНТОН
Тузланског кантона
Скупштина
Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-254-5/21
Тузла, 30.4.2021. године
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
30.4.2021. године, доноси

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ОСНОВНОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о основном одгоју и образовању пречишћени текст („Службне новине Тузланског
кантона“, број: 10/20), у члану 14. став (4) мијења се и
гласи:
„(4) У складу са планираним средствима, из
Буџета Кантона, за школе као јавне установе или за
школе као јавне установе над којима је Скупштина
Кантона исказала јавни интерес, финансира се
набавка школских уџбеника и приручника.“

Члан 3.
У члану 40. иза става (2) додаје се нови став (3),
који гласи:
„(3) Изузетно, уколико је усљед објективних
околности (пандемија, епидемија, проглашења стања
природне несреће, проглашења ванредног стања и
сл.), током наставне године дошло до прекида
редовног рада и функционисања школе, министар
може донијети одлуку о завршетку наставне године
са реализованим мањим фондом сати и/или наставних
дана од прописаног.“
Члан 4.
У члану 51. у ставу (2) на крају текста брише се
тачка и додаје се текст „и Стратегијом коју доноси
Скупштина Кантона, након проведене јавне расправе,
на приједлог Владе Кантона.“
Члан 5.
У члану 82. иза става (11) додају се нови ставови
(12), (13) и (14), који гласе:
„(12) Изузетно, школа као јавна установа у којој
се организује продужени боравак, пријем запосленика
за реализовање продуженог боравка врши у складу са
одредбама Закона о раду („Службене новине
Федерације БиХ“, бр. 26/16, 89/18 и 23/20) - (у даљем
тексту: Закон о раду).
(13) Прелазак запосленика који је запослен на
неодређено вријеме из једне у другу основну или
средњу школу на захтјев запосленика, може одобрити
и министар.
(14) Прописом који доноси министар ближе се
уређују услови и критерији за давање претходне
сагласности Министарства из става (3) тачке е), ф) и
г) овог члана те услови и критерији за одобравање
преласка из става (13) овог члана.“
Члан 6.
Иза члана 82. додаје се нови члан 82а., који гласи:
„Члан 82а.
(Радни однос на одређено вријеме)
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(1) Ако лице у смислу члана 82. овог закона
изричито или прећутно обнови уговор о раду на
одређено вријеме са истом школом, односно изричито
или прећутно закључи са истом школом узастопне
уговоре о раду на одређено вријеме на период дужи
од три године без прекида, такав уговор сматраће се
уговором о раду на неодређено вријеме, изузев
уговора о раду закључених на одређено вријеме из
става (3) овог члана.
(2) Прекидом уговора о раду у смислу става (1)
овог члана не сматрају се прекиди, одсуства и
временски периоди утврђени чланом 23. Закона о
раду.
(3) Уколико лице изричито или прећутно обнови
уговор о раду на одређено вријеме са истом школом,
односно изричито или прећутно закључи с истом
школом узастопне уговоре о раду на одређено вријеме
на период дужи од три године без прекида, ради
замјене
одсутног
запосленика,
до
повратка
запосленика са функције, до повратка запосленика са
неплаћеног одсуства или за припремање ученика за
полагање
разредног
испита
(реализација
инструктивне наставе), такви уговори о раду на
одређено вријеме не сматрају се уговорима о раду на
неодређено вријеме.
(4) О уговорима о раду на неодређено вријеме из
става (1) овог члана, школа је дужна обавијестити
Министарство.“
Члан 7.
У члану 91. у ставу (1) текст „(„Службене новине
Федерације БиХ“, број: 26/16) - (у даљем тексту:
Закон о раду)“ брише се.
Члан 8.
У члану 93. став (3) мијења се и гласи:
„(3) У складу са прописом из члана 95. став (2)
овог закона, школа са приправником заснива радни
однос на одређено вријеме, а најдуже годину дана.“
Члан 9.
У члану 97. иза става (1) додаје се нови став (2),
који гласи:
„(2) Изузетно, уколико због објективних
околности (пандемије, ванредног стања, епидемије и
сл.), наставник или стручни сарадник није у
могућности да испуни услове за напредовање или
задржавање већ стеченог вишег стручног звања, исти
задржава стечено звање до престанака објективних
околности, а најдуже двије године.“
Досадашњи ставови (2), (3) и (4) постају ставови
(3), (4) и (5).
Члан 10.
У члану 98. иза става (3) додају се нови ставови (4)
и (5), који гласе:
„(4) Почасна звања су:
а) наставник виши савјетник;
б) стручни сарадник виши савјетник.
(5) Критерије и поступак додјеле почасних звања
прописује и проводи Педагошки завод.“
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Члан 11.
У члану 99. у ставу (1) ријечи „органа руковођења
и управљања школе“ бришу се.
Члан 12.
У члану 104. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Два члана школског одбора именују се испред
оснивача и локалне заједнице, два члана се именују
из реда запосленика те школе и један члан се именује
из реда родитеља ученика који немају статус
запосленика те школе, на основу јавног конкурса, у
складу са прописом из става (16) овог члана.“
Члан 13.
У члану 110. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Ако позиција директора остане упражњена,
прије истека мандата на који је именован, школски
одбор ће, без конкурса, именовати вршиоца дужности
директора који испуњава услове за директора у
складу са чланом 106. став (2) овог закона.“
Члан 14.
Иза члана 110. додаје се нови члан 110а., који гласи:
„Члан 110а.
(Замјењивање директора)
(1) У случају да директор школе буде спријечен у
вршењу дужности усљед привремене спријечености
за рад, а школа у складу са одредбама закона и
Педагошких стандарда нема помоћника директора,
Школски одбор ће овластити лице из реда наставника
или стручних сарадника школе којe ће привремено
замјењивати директора школе.
(2) Привремено замјењивање директора може
трајати до повратка директора на рад а најдуже до 60
дана.“
Члан 15.
У члану 111. иза става (3) додаје се нови став (4),
који гласи:
„(4) Интерно распоређивање запосленика у
смислу одредби овог члана, не подразумијева и не
односи се на распоређивање запосленика с циљем
његовог збрињавања сходно одредбама Програма
збрињавања.“
Члан 16.
Иза члана 115. додаје се нови члан 115а., који
гласи:
„Члан 115а.
(Обавезе лица разријешеног или суспендованог
са дужности директора школе)
(1) У случају када је лице разријешено са
дужности директора школе по истеку мандата, када је
разријешено са дужности директора прије истека
времена на које је именовано или када буде
суспендовано са дужности, обавезно је да печате
школе који се налазе код њега, одмах и без одлагања
преда секретару школе или лицу које одреди школски
одбор школе, уколико школа нема секретара.
(2) О примопредаји печата у смислу става (1)
сачињава се записник.“
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Члан 17.
У члану 116. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Именовање помоћника директора врши
школски одбор, на приједлог директора, из реда
наставника школе, на мандатни период на који се
именује и директор школе.“
Иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
„(4) Помоћник директора може бити разријешен и
прије истека мандата на који је именован, на
приједлог директора школе.“
Досадашњи ставови (4) и (5) постају ставови (5) и
(6).
Члан 18.
У члану 120. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Актом о формирању актива директора ближе
се уређује начин организовања, дјелокруг рада и
остали послови актива директора.“
Иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
„(4) Акт из става (3) овог члана доноси министар.“
Досадашњи ставови (4) и (5) постају ставови (5) и
(6).
Члан 19.
(Мандат чланова школског
одбора и директора)
(1) Даном ступања на снагу овог закона члановима
школског одбора који су именовани на мандатни
период од четири године прекида се мандат, о чему ће
Влада Кантона донијети рјешење.
(2) Након доношења рјешења из става (1) овог
члана, Влада Кантона ће у тим школама именовати
привремене школске одборе.
(3) Лицима затеченим на дужности директора
школе, на дан ступања на снагу овог закона, мандат
престаје по сили закона, петнаестог дана од дана
ступања на снагу овог закона.
(4) Школски одбори школа ће по престанку
мандата директора из става (3) овог члана именовати
вршиоце дужности директора школа и расписати
јавни конкурс за именовање директора школа.
(5) Лице које је прије ступања на снагу овог закона
било на дужности директора два узастопна пуна
мандата у истој школи, не може бити поново
именовано за директора или вршиоца дужности
директора у тој школи.
(6) Конкурсне процедуре за избор и именовање
директора школе које су започете и нису окончане до
дана ступања на снагу овог закона, поништавају се.
Школски одбори тих школа, након ступања на снагу
овог закона, поново ће расписати и провести конкурс
за избор и именовање директора школе.
(7) У школама у којима су именовани вршиоци
дужности директора школа, а које, на дан ступања на
снагу овог закона, нису покренуле конкурсну
процедуру за избор и именовање директора школе
конкурсне процедуре везано за избор и именовање
директора школе провешће у складу са одредбама
овог закона.
(8) Поступци именовања предсједника и чланова
школског одбора који су започети прије ступања на
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снагу овог закона, окончаће се по одредбама које су
важиле прије ступања на снагу овог закона.
Члан 20.
(Доношење проведбених аката)
Министар ће, у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона, донијети прописе из
чланова 6. и 18. овог закона.
Члан 21.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Предсједник
-Федерација Босне и ХерцеговинеСкупштине
ТУЗЛAНСКИ КАНТОН
Тузланског кантона
Скупштина
Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-255-9/21
Тузла, 30.4.2021. године
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
30.4.2021. године, доноси

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ
Члан 1.
У Закону о средњем образовању и одгоју пречишћени текст („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 10/20 и 11/20), у члану 46. став (3)
мијења се и гласи:
„(3) Изузетно, уколико је усљед објективних
околности (пандемије, епидемије, проглашења стања
природне несреће, проглашења ванредног стања и
сл.), током наставне године дошло до прекида
редовног рада и функционисања школе, министар
може донијети одлуку о завршетку наставне године са
реализованим мањим фондом сати и/или наставних
дана од прописаног“.
Члан 2.
У члану 63. у ставу (2) ријечи „трећег разреда“
замјењују се ријечима „првог полугодишта првог
разреда“.
У ставу (5) ријечи „15. априла“ замјењују се
ријечима „почетка другог полугодишта“.
Члан 3.
У члану 101. иза става (13) додају се нови ставови
(14) и (15), који гласе:
„(14) Прелазак запосленика који је запослен на
неодређено вријеме из једне у другу средњу или

