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Члан 4.
Члан 47. мијења се и гласи:

375

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
17.7.2013. године, д о н о с и

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ПРЕДШКОЛСКОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о предшколском одгоју и образовању
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 12/09 и
8/11), у члану 18., иза става (3) додају се нови ставови
(4), (5) и (6), који гласе:
„(4) Дјеца са лакшим сметњама и потешкоћама у
развоју уписују се у предшколску установу на основу
налаза и мишљења комисије за процјену способности
дјеце при упису и рјешења о категоризацији.
(5) Дјеца са тежим сметњама и потешкоћама
у развоју уписују се у посебну предшколску
установу за одгој и образовање дјеце са посебним
потребама на основу налаза и мишљења комисије за
процјену способности дјеце при упису и рјешења о
категоризацији.
(6) Лакше и теже сметње и потешкоће у развоју
дјетета утврђују се Стандардима и нормативима.”
Члан 2.
У члану 37. у ставу (2) иза ријечи „Педагошког
завода“ додају се ријечи „Тузланског кантона (у даљем
тексту: Педагошки завод).”

Члан 3.
У члану 38. у ставу (1) иза ријечи „одгајатеље“
додају се ријечи „и стручне сараднике“.

„Члан 47.
(Стручни надзор)
(1) Стручни надзор обавља Педагошки завод.
(2) Стручни надзор се врши над организовањем и
извођењем наставе и других облика образовно-одгојног
рада и радом одгајатеља и стручних сарадника у свим
предшколским установама, ради даљег унапређења
образовно-одгојног рада.
(3) Стручни надзор обухвата:
a) праћење примјене и реализације наставног
плана и програма, односно циљева и
задатака, садржаја, обима, облика, метода и
поступака образовно-одгојног рада,
b) праћење и оцјењивање рада одгајатеља и
стручних сарадника у настави као и рада
директора у установи,
c) пружање стручне помоћи одгајатељу у
планирању, програмирању и организовању
образовно-одгојног рада,
d) надзор
над
документацијом
и
евиденцијом,
e) као и друге послове у складу са законом.
(4) Предшколска установа је обавезна омогућити
Педагошком заводу несметано вршење стручног
надзора и увид у документацију и евиденцију коју
води.
(5) Педагошки завод извјештај о обављеном
стручном надзору над радом предшколске установе
доставља оснивачу.
(6) Пропис о стручном надзору доноси Влада
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона).“
Члан 5.
Члан 49. мијења се и гласи:
„Члан 49.
(Приправници и полагање стручног испита)
(1) Приправник је лице које први пут заснива
радни однос у занимању за које се образовало, ради
стручног оспособљавања за самостални рад.
(2) У току трајања приправничког стажа,
приправнику из става (1) овог члана, за пуно радно
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вријеме, припада плата у износу 80% плате радног
мјеста за које се оспособљава као и друге накнаде које
немају карактер плате.
(3) Приправнички стаж за одгајатеље, педагоге и
психологе траје осам мјесеци.
(4) Програм стручног испита, састав комисије,
начин полагања стручног испита, образац увјерења
о положеном стручном испиту и вођење евиденције
о стручном испиту ближе се уређује прописом који
доноси Влада Кантона.“
Члан 6.
У члану 53. у ставу (6) ријеч „Запосленик“
замјењује се ријечју „Кандидат“.
Члан 7.
Иза члана 56. додаје се нови члан 56а., који гласи:
„Члан 56а.
(Одговорност запосленика за повреде радних
дужности)
(1) Запосленик установе, сматра се одговорним
због повреде радних дужности насталих као резултат
несавјесног рада.
(2) Министар доноси пропис којим се ближе
уређују теже и лакше повреде радних дужности,
одговорност за материјалну штету, органи вођења
поступка, правила поступка и дисциплинске мјере.“
Члан 8.
У члану 57. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Програм и начин усавршавања из ставова (1) и
(2) овог члана доноси Педагошки завод.“
Члан 9.
У члану 58. у ставу (2) ријеч „Министарство“
замјењује се ријечима „Влада Кантона“.
Члан 10.
У члану 67. став (2) мијења се и гласи:
„(2) За директора предшколске установе не може
бити именовано лице:
a) које је правоснажно осуђивано за кривична
дјела против уставног поретка, против човјечности и
међународног права, против живота и тијела, против
достојанства лица и морала, против брака и породице,
против службеног и другог одговорног лица осим ако је
наступила рехабилитација по посебном закону,
b) на које се односи члан IX. (1) Устава Босне и
Херцеговине,
c) које је члан извршних органа политичких
партија,
d) које има директан финансијски или други
лични интерес у предшколској установи у којој се
именује који би могао довести до сукоба интереса са
његовом дужношћу директора,
e) којем је у последње три године прије дана
објављивања конкурса био отказан уговор о раду
због дисциплинске одговорности или којем је у истом
периоду изречена дисциплинска мјера отпуста из
државне службе,
f) које је због своје кривице било разријешено
дужности директора неке од установа у протеклих
четири године,
g) у другим случајевима утврђеним законом,
дугим прописом или правилима установе.“
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Члан 11.
У члану 70. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Управни одбор јавне предшколске установе
може разријешити директора, уз сагласност оснивача
предшколске установе, и прије истека времена на које
је именован, у сљедећим случајевима:
a) на захтјев директора,
b) ако утврди да је рад директора неуспјешан у
реализацији годишњег програма рада,
c) ако организација рада предшколске установе
није усклађена са Стандардима и нормативима,
d) ако не предложи финансијски план на вријеме
у складу са смјерницама за израду финансијског плана,
e) ако не спроводи одлуке оснивача, Министарства
и Владе Кантона,
f) ако утврди да је одговоран за неуспјешан или
незаконит рад предшколске установе,
g) ако прикупља средства и располаже истим
супротно прописима о коришћењу буџетских средстава
и властитих прихода,
h) ако не обустави од извршења акт управног
одбора који је у супротности са уставом или законом као
и појединачни акт којим се наноси штета предшколској
установи или друштвеној заједници,
и) ако се утврди да је именовање директора
извршено супротно одредбама
закона и других
прописа,
j) ако испуњава законске услове за престанак
уговора о раду,
k) и у другим случајевима утврђеним законом,
другим прописима или правилима предшколске
установе.“
Члан 12.
У члану 80. у ставу (1) иза тачке ф) додаје се нова
тачка г), која гласи:
„г) средства за набавку основне опреме и учила
за опремање простора за рад предшколских установа у
централним и подручним основним школама у складу
са могућностима“.
Члан 13.
(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона донијети пропис из члана
56а. став (3) Закона.
(2) Влада Кантона ће у року од шест мјесеци од
ступања на снагу овог закона донијети:
a) пропис из члана 47. став (6) Закона,
б) пропис из члана 58. став (2) Закона.
(3) Педагошки завод ће у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу овог закона донијети пропис из
члана 57. став (3) Закона.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-473-5/13
Тузла, 17.7.2013. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона
Слађан Илић, с.р.

