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Архив може имати и мали округли печат, пречника
25 мм, садржине као у ставу 2. овог члана.
Текст на печату је исписан латиницом на босанском и
хрватском језику и ћирилицом на српском језику.“
Члан 25.
У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог
закона Министарство ће, на приједлог Архива, донијети
проведбени пропис из члана 6. став 3. овог закона.
Члан 26.
Архив је дужан у року од 60 дана од дана ступања
на снагу овог закона ускладити своје опште акте и
пословање са одредбама овог закона.
Члан 27.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског Кантона“.
Босна и Херцеговина
Предсједник
- Федерација Босне и Херцеговине Скупштине Тузланског кантона
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н				
Скупштина
Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-399-8/21 					
Тузла, 23.6.2021. године
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На основу члана 24. став 1. тачка ц), а у вези
са чланом 11. тачка ц) Устава Тузланског кантона
(„Службне новине Тузланско-подрињског 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 23.6.2021. године, доноси

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ОСНОВНОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о основном одгоју и образовању пречишћени текст („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 10/20 и 8/21) у члану 109. иза ријечи
„директора“ у другом реду текста, додају се ријечи “или
вршиоца дужности директора“.
Члан 2.
Члан 110а. мијења се и гласи:
Члан „110а.
(Обављање послова директора од
стране других лица)
(1) У случају да директор или вршилац дужности
директора школе буде спријечен у вршењу дужности
усљед привремене спријечености за рад, а школа
сходно одредбама закона и Педагошких стандарда нема
помоћника директора, Школски одбор ће овластити
лице из реда наставника или стручних сарадника школе

Utorak, 29. juni 2021. god.

које ће привремено замјењивати директора школе.
(2) У случају да школа нема именованог директора
или вршиоца дужности директора школе све послове
из надлежности директора школе, који су неопходни за
несметано функционисање школе, обављаће секретар
школе.
(3) У случају да је секретар школе спријечен за
обављање послова из става (2) овог члана, или школа
нема секретара, Министарство ће овластити лице из реда
наставника или стручних сарадника школе за обављање
послова који су неопходни за несметано функционисање
школе.
(4) Привремено замјењивање директора из става (1)
овог члана може трајати до повратка директора на рад а
најдуже до 60 дана.
(5) Обављање послова директора од стране секретара
школе или другог овлашћеног лица из става (3) овог
члана траје до именовања директора или вршиоца
дужности директора школе.”
Члан 3.
У члану 122. иза става (1) додаје се нови став (2), који
гласи:
„(2) Изузетно, у случају да школа нема именованог
директора или вршиоца дужности директора школе,
наставничким вијећем руководи најстарији наставник
или педагог, наведеним редослиједом.“
Досадашњи став (2) постаје став (3).
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Предсједник
- Федерација Босне и Херцеговине Скупштине Тузланског кантона
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н				
Скупштина
Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-407-3/21 				
Тузла, 23.6.2021. године
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На основу члана 24. став 1. тачка ц), а у вези
са чланом 11. тачка ц) Устава Тузланског кантона
(„Службне новине Тузланско-подрињског 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 23.6.2021. 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, 11/20 и 8/21) у члану 63. у ставу (2)
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ријечи „првог полугодишта првог разреда“ замјењују
се ријечима „трећег разреда“.
У ставу (5) ријечи „почетка првог полугодишта“
замјењују се ријечима „15. априла“.
Члан 2.
У члану 130. иза ријечи „директора“ у другом
реду текста, додају се ријечи „или вршиоца дужности
директора“.
Члан 3.
Члан 131а. мијења се и гласи:
Члан „131а.
(Обављање послова директора од стране других
лица)
(1) У случају да директор или вршилац дужности
директора школе буде спријечен у вршењу дужности
усљед привремене спријечености за рад, а школа
сходно одредбама закона и Педагошких стандарда нема
помоћника директора, Школски одбор ће овластити
лице из реда наставника или стручних сарадника школе
које ће привремено замјењивати директора школе.
(2) У случају да школа нема именованог директора
или вршиоца дужности директора школе све послове
из надлежности директора школе, који су неопходни за
несметано функционисање школе, обављаће секретар
школе.
(3) У случају да је секретар школе спријечен за
обављање послова из става (2) овог члана, или школа
нема секретара, Министарство ће овластити лице из
реда наставника или стручних сарадника школе за
обављање послова који су неопходни за несметано
функционисање школе.
(4) Привремено замјењивање директора из става (1)
овог члана може трајати до повратка директора на рад
а најдуже до 60 дана.
(5) Обављање послова директора од стране
секретара школе или другог овлашћеног лица из става
(3) овог члана траје до именовања директора или
вршиоца дужности директора школе.”
Члан 4.
У члану 143. иза става (2) додаје се нови став (3),
који гласи:
„(3) Изузетно, у случају да школа нема именованог
директора или вршиоца дужности директора школе,
наставничким вијећем руководи најстарији наставник
или педагог, наведеним редослиједом.“
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Предсједник
- Федерација Босне и Херцеговине - Скупштине Тузланског кантона
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н				
Скупштина
Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-408-4/21 				
Тузла, 23.6.2021. године
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На основу члана 12. Закона о измјенама и допунама
Закона о комуналним дјелатностима („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 11/20) и чланова
171. и 174. Пословника Скупштине Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 13/19
и 5/20), Законодавно-правна комисија Скупштине
Тузланског кантона, на сједници одржаној 24.5.2021.
године, утврдила је пречишћени текст Закона о
комуналним дјелатностима
Предсједник
Број: 02-02-262-2/21
Законодавно-правне комисије
Тузла, 24.5.2021. године Скупштине Тузланског кантона
Јасмина Лугавић, с.р.

ЗАКОН
О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА
(пречишћени текст)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет закона)
Овим законом одређују се комуналне дјелатности,
начела, начин обављања и финансирања, те друга
питања од значаја за успјешно обављање комуналних
дјелатности на подручју Тузланског кантона (у даљем
тексту: Кантон).
Члан 2.
(Дефиниција комуналне дјелатности)
Под комуналним дјелатностима, у смислу
овог закона, подразумијева се нарочито: пружање
комуналних услуга од интереса за физичка и правна
лица, те финансирање грађења и одржавање објеката
и уређаја комуналне инфраструктуре као цјеловитог
система на подручју општина/градова, као и Кантона,
када је то прописано овим законом.
II. КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 3.
(Комуналне дјелатности)
Комуналне дјелатности у смислу овог закона су:
1. снабдијевање питком водом;
2. одвођење и пречишћавање отпадних вода;
3. снабдијевање топлотном енергијом;
4. обављање јавног превоза путника;
5. одржавање чистоће;
6. одлагање комуналног отпада;
7. одржавање јавних површина;
8. одржавање јавних паркинг простора и јавних
гаража;
9. одржавање гробаља;
10. обављање погребних послова;
11. тржнице и пијаце;

