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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене 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 
30.4.2021. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА 
О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

Члан 1.
У Закону о научноистраживачком раду

(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/17) 
у члану 7. у ставу (2) ријечи „образовања, науке, 
културе и спорта“ замјењују се ријечима „образовања 
и науке“. 

Члан 2.
У члану 13. ријечи „образовања, науке, културе и 

спорта“ замјењују се ријечима „образовања и науке“.

Члан 3.
У члану 19. иза ријечи „тијело“ додају се ријечи 

„Владе Кантона“.

Члан 4.
Члан 20. мијења се и гласи:

„Члан 20.
(Именовање, структура, рад и пријевремено 

разрјешење Кантоналног савјета)
(1) Кантонални савјет, водећи рачуна о научним 

областима из члана 7. став (1) овог закона, на 
приједлог министра, именује Влада Кантона.  

(2) Кантонални савјет броји девет чланова 
(предсједник и осам чланова) и именује се на мандат 
од четири године. 

(3) Кантонални савјет чини:
а) осам истакнутих научних радника запослених у 

научноистраживачкој организацији или акредитованој 
високошколској установи, регистрованој на подручју 
Кантона и 

б) један представник привреде.   
(4) Члан Кантоналног савјета из става (3) тачка а) 

овог члана може бити и лице у почасном научном 
звању заслужног научника или почасном звању 
професора емеритуса.

(5) Рад Кантоналног савјета ближе се уређује 
пословником о раду, који доноси Кантонални савјет 
уз сагласност министра. 

(6) Кантонални савјет о свом раду и стању у 
области научноистраживачког рада на подручју 
Кантона, најмање једном годишње, подноси извјештај 
Влади Кантона.  

(7) Влада Кантона или Министарство могу од 
Кантоналног савјета затражити доставу одређених 
информација, ставова или приједлога мјера за 
унапређење стања у области научноистраживачког 
рада. 

(8) Влада Кантона, на приједлог министра, може 
разријешити члана Кантоналног савјета и прије 
истека мандата, ако утврди да је рад истог неуспјешан 
у реализацији послова из члана 22. овог закона. 

(9) Чланови Кантоналног савјета за свој рад 
остварују право на накнаду чија висина се утврђује 
актом о именовању, у складу са актом Владе Кантона 
о утврђивању накнада за рад предсједника и чланова 
управних и надзорних одбора.

(10) Средства за рад Кантоналног савјета 
обезбјеђују се у Буџету Кантона, на буџетској 
позицији „Наука“ у надлежности Министарства.  

(11) Административне послове за Кантонални 
савјет обавља Министарство.“

Члан 5.
Члан 21. брише се. 

Члан 6.
Члан 22. мијења се и гласи:

„Члан 22.
(Надлежност Кантоналног савјета)

Кантонални савјет обавља сљедеће послове:
а) прати стање и развој научноистраживачког рада 

и технолошког развоја у Кантону и предлаже мјере за 
њихово унапређивање;

б) даје препоруке с циљем развоја 
научноистраживачке инфраструктуре и обуке нове 
генерације научника;

ц) предлаже мјере за афирмацију и напредовање 
научноистраживачког кадра, односно научноистра-
живачког рада;

д) предлаже начин финансирања научноистра-
живачког рада;

е) предлаже научноистраживачке пројекте од 
интереса за Кантон, као и пројекте за јачање 
капацитета и побољшања услова истраживања и 
развоја;

ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
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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.“

Члан 7.
Члан 23. брише се.

Члан 8.
Члан 24. брише се.

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“.

           Босна и Херцеговина Предсједник
-Федерација Босне и Херцеговине- Скупштине 

ТУЗЛAНСКИ КАНТОН Тузланског кантона  
               С к у п ш т и н а                  
                                                             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  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 
30.4.2021. године, доноси

З А К О Н

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.“

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 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 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.“

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 

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 Херцеговине- Скупштине 

ТУЗЛAНСКИ КАНТОН Тузланског кантона  
               С к у п ш т и н а                  
                                                             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  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 
30.4.2021. године, доноси

З А К О Н

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 
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основну школу на захтјев запосленика, може 
одобрити и министар.

(15) Прописом који доноси министар ближе се 
уређују услови и критерији за давање претходне 
сагласности Министарства из става (4) тачке е), ф) и 
г) овог члана те услови и критерији за одобравање 
преласка из става (14) овог члана.“

Члан 4.
Иза члана 101. додаје се нови члан 101а., који 

гласи:
„Члан 101а.

(Радни однос на одређено вријеме)
(1) Ако лице у смислу члана 101. овог закона 

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, такав уговор сматраће се 
уговором о раду на неодређено вријеме. 

(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 („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 26/16, 
89/18 и 23/20) - (у даљем тексту: Закон 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 5.
У члану 109. у ставу (1) текст „(„Службене новине 

Федерације БиХ“, број: 26/16) - (у даљем тексту: 
Закон о раду)” брише се.

Члан 6.
У члану 111. став (3) мијења се и гласи: 
„(3) У складу са прописом из члана 113. став (4) 

овог закона, школа са приправником заснива радни 
однос на одређено вријеме, а најдуже годину дана.“

Члан 7.
У члану 114. 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 8.
У члану 115. 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;
ц) сарадник виши савјетник. 
(5) Критерије и поступак додјеле почасних звања  

прописује и проводи Педагошки завод.“ 
У ставу (4), који постаје став (6), ријечи „органа 

руковођења и управљања школе“, бришу се.
Досадашњи ставови (5), (6), (7) и (8) постају 

ставови (7), (8), (9) и (10).

Члан 9.
У члану 124. ставови (2) и (3) мијењају се и гласе:
„(2) У гимназији, средњој умјетничкој школи и 

школи за ученике са посебним образовним потребама 
два члана школског одбора именују се испред 
оснивача и локалне заједнице, два члана именују се 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 (14) овог члана.

(3) У средњој техничкој, стручној и мјешовитој 
школи три члана школског одбора именују се испред 
оснивача, локалне заједнице и тржишта рада, један 
члан из реда запосленика те школе и један члан из 
реда родитеља који немају статус запосленика те 
школе, на основу јавног конкурса, у складу са 
прописом из става (14) овог члана.“

Члан 10.
У члану 131. 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 127. став (2) овог закона.“

Члан 11.
Иза члана 131. додаје се нови члан 131а., који 

гласи:
„Члан 131а.

(Замјењивање директора)
(1) У случају да директор 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) Привремено замјењивање директора може 
трајати до повратка директора на рад, а најдуже до 60 
дана.“

Члан 12.
У члану 132. иза става (3) додаје се нови став (4), 

који гласи:
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„(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 13. 
Иза члана 136. додаје се нови члан 136а., који 

гласи:
„Члан 136а.

(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.“

Члан 14.
У члану 137. 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 15.
У члану 139. 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 став (4) постаје став (5).

Члан 16.
(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 
снагу овог закона, окончаће се по одредбама које су 
важиле прије ступања на снагу овог закона.

Члан 17.
(Доношење проведбених аката)

Министар ће, у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона, донијети пропис из 
чланова 3. и 15. овог закона. 

Члан 18.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

           Босна и Херцеговина Предсједник
-Федерација Босне и Херцеговине- Скупштине 

ТУЗЛAНСКИ КАНТОН Тузланског кантона  
               С к у п ш т и н а                  
                                                             Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-256-9/21 
Тузла, 30.4.2021. године

437
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене 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 
30.4.2021. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ТУЗЛАНСКОМ 

КАНТОНУ

Члан 1.
У Закону о државној служби у Тузланском 

кантону („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
7/17, 10/17, 10/18 и 14/18) у члану 14. иза става (2) 
додаје се нови став (3), који гласи:
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„(3) Главни инспектор за свој рад одговара 
руководиоцу органа државне службе.“

Члан 2.
У члану 15. иза става (2) додаје се нови став (3), 

који гласи:
„(3) Главни интерни ревизор за свој рад одговара 

руководиоцу органа државне службе.“

Члан 3.
У члану 27. став (4) брише се.

Члан 4.
У члану 28. у ставу (10) број „27/14“ замјењује се 

бројем „63/20“.

Члан 5.
У члану 30. ставови (2) и (3) мијењају се и гласе:
„(2) Права и обавезе државног службеника, изузев 

лица из члана 10. став (1) тачка а) овог Закона, мирују 
од тренутка када је потврђена његова кандидатура за 
јавну функцију на коју се бира директно или 
индиректно, или од тренутка када је изабран односно 
именован на положај у било којем законодавном или 
извршном органу на било којем нивоу власти у Босни 
и Херцеговини, на било коју позицију из члана 9. 
ставови (2) и (3) овог закона, на позицију директора 
јавне установе или јавног предузећа, односно на 
позицију кантоналног, градског или општинског 
правобраниоца.  

(3) Државни службеник из става (2) овог члана, 
изузев лица из члана 10. став (1) тачка а) овог закона, 
може се вратити на исто или слично радно мјесто у 
истом органу државне службе, најкасније у року од 30
дана од дана наступања сљедећих случајева: 
неуспјеха на изборима, завршетка мандата и 
престанка функције у законодавном или извршном 
органу на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини, односно мандата на позицији из члана 
9. ставови (2) и (3), завршетка мандата на позицији 
директора јавне установе или јавног предузећа, као и 
кантоналног, општинског или градског 
правобраниоца.“ 

Члан 6.
У члану 34. додаје се нови став (5), који гласи:
„(5) У случају постојања реципроцитета, 

преузимање државних службеника из става (1) овог 
члана може се извршити и између органа државне 
службе два кантона.“ 

Члан 7.
У члану 36. иза става (6) додаје се нови став (7), 

који гласи:
„(7) Руководилац органа државне службе може 

донијети одлуку о поништењу интерног огласа 
најкасније до тренутка када Комисија из става (6) овог 
члана не утврди листу кандидата који испуњавају 
услове интерног огласа.“

Досадашњи ставови (7), (8), (9), (10) и (11) постају 
ставови (8), (9), (10), (11) и (12).

У истом члану став (10), који постаје став (11), 
мијења се и гласи:

„(11) Против рјешења из става (9) овог члана, 
односно обавјештења из става (10) овог члана, може 
се у року од 15 дана од дана пријема рјешења односно 
обавјештења изјавити жалба Одбору за жалбе.“  

Члан 8.
У члану 38. у ставу (1) иза тачке ф) додаје се нова 

тачка г), која гласи:
„г) да се против њега не води кривични поступак.“ 

Члан 9.
У члану 41. у ставу (4) ријечи „доношења рјешења 

о постављењу државног службеника“ замјењују се 
ријечима „одржавања писменог дијела стручног 
испита“.

Члан 10.
У члану 42. у ставу (1) иза ријечи „поставља“ 

додаје се ријеч „најуспјешнијег“.
У истом члану, иза става (1) додају се нови 

ставови (2), (3) и (4), који гласе:
„(2) Изузетно, из оправданих разлога уз 

образложење, руководилац органа државне службе 
може поставити кандидата без обзира на редослијед 
утврђен на листи успјешних кандидата, а након 
обављеног усменог интервјуа са свим кандидатима са 
листе успјешних кандидата. 

(3) Под оправданим разлозима из става (2) овог 
члана подразумијевају се национална и сполна 
структура у органу државне службе и предност у 
запошљавању утврђена посебним прописима.

(4) Усмени интервју из става (2) овог члана обавља 
се у органу државне службе.“

Досадашњи ставови (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и 
(9) постају ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и 
(12). 

У истом члану у ставу (2), који постаје став (5), иза 
ријечи „поставља се“ додају се ријечи „наредни 
најуспјешнији“.

У истом члану у ставу (9), који постаје став (12), 
ријечи „из става (4)“ замјењују се ријечима „из става 
(7)“.

Члан 11.
У члану 43. додаје се нови став (6), који гласи:
„(6) За вријеме пробног рада државни службеник 

има право на два дана годишњег одмора за сваки 
навршени мјесец рада.“

Досадашњи став (6) постаје став (7). 

Члан 12.
У члану 44. у ставу (8) ријеч „негативне“ замјењује 

се ријечју „незадовољава“. 

Члан 13.
У члану 49. додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Намјештеник органа државне службе који је 

стекао најмање VII степен стручне спреме или високо 
образовање најмање првог циклуса Болоњског 
система студирања и који има најмање пет година 
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радног искуства у органима државне службе након 
положеног стручног испита за намјештеника у 
органима државне службе, може се пријавити на 
интерни односно јавни оглас за упражњено радно 
мјесто вишег самосталног референта у органу 
државне службе и примити у радни однос без обавезе 
обављања приправничког стажа.“

Члан 14.
Члан 50. мијења се и гласи:

„Члан 50.
(Радни однос на одређено вријеме)

(1) У случају дуже одсутности државног 
службеника са посла (боловање, породиљско одуство, 
суспензија и сл.) може се примити државни 
службеник у радни однос на одређено вријеме, које 
траје до повратка одсутног државног службеника на 
посао, а најдуже три године.

(2) Пријем у радни однос из става (1) овог члана 
врши се без јавног конкурса, с тим да лице које се 
намјерава примити у радни однос мора испуњавати 
прописане услове радног мјеста.

(3) Радни однос из става (1) овог члана не може 
прерасти у радни однос на неодређено вријеме.

(4) У случају потребе да се хитно обезбиједи 
обављање послова упражњеног радног мјеста, за које 
орган државне службе има потребну сагласност за 
попуну, руководилац органа државне службе може 
привремено распоредити на те послове другог 
државног службеника или радно мјесто државног 
службеника попунити на одређено вријеме до шест 
мјесеци, уз обавезу да се истовремено покрене 
поступак јавног оглашавања упражњеног радног 
мјеста.“       

Члан 15.
У члану 52. у ставу (2) иза ријечи „дана“ додаје се 

зарез и ријечи „осим ако Колективним уговором није 
прописано другачије“.

Члан 16.
У члану 55. у ставу (1) тачка б) мијења се и гласи:
„б) испуњавања услова за стицање права на 

старосну пензију прописаних Законом о пензијском и 
инвалидском осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 13/18 и 93/19);“

У истом члану у тачки ј) иза ријечи „службу“ 
додају се ријечи „или у току рада у органу државне
службе;“

Иза тачке м) додају се нове тачке н) и о), које 
гласе:

„н) губитком пословне способности;
о) смрћу државног службеника.“
Досадашња тачка н) постаје тачка п).
У истом члану у ставу (2) иза слова „к)“ умјесто 

слова „и“ ставља се зарез, а иза слова „м)“ ставља се 
зарез и ријечи „н) и о)“.

Члан 17.
У члану 56. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Жалба не одлаже извршење рјешења.“

Члан 18.
У члану 61. у ставу (2) иза ријечи „именује“ додају 

се ријечи „и разрјешава“, а ријеч „двије“ замјењује се 
ријечју „једне“.

Члан 19.
У члану 62. у ставу (2) иза ријечи „комисије“ 

додају се ријечи „орган који је покренуо 
дисциплински поступак и“.

Члан 20.
У члану 70. иза става (3) додаје се нови став (4), 

који гласи:
„(4) Орган државне службе може, на основу 

писменог споразума са другим органом државне 
службе у Кантону, независно од нивоа власти и уз 
сагласност намјештеника, преузети намјештеника са 
сличног радног мјеста, узимајући у обзир услове 
прописане у ставу (2) овог члана.“

Досадашњи ставови (4) и (5) постају ставови (5) и 
(6). 

Члан 21.
У члану 71. додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Попуна упражњеног радног мјеста 

намјештеника у органу државне службе врши се у 
складу са овим законом, на начин за који се у 
зависности од конкретне потребе и ситуације одлучи 
руководилац органа државне службе.“ 

Члан 22.
У члану 72. у ставу (1) ријечи „се врши“ замјењују 

се ријечима „може се извршити“. 

Члан 23.
У члану 73. иза става (1) додаје се нови став (2), 

који гласи:
„(2) Руководилац органа државне службе може 

донијети одлуку о поништењу интерног огласа 
најкасније до тренутка када комисија из става (1) овог 
члана не утврди листу кандидата који испуњавају 
услове интерног огласа.“

Досадашњи ставови (2), (3), (4) и (5) постају 
ставови (3), (4), (5) и (6).

У истом члану у ставу (4), који постаје став (5), 
ријечи „из става (3)“ замјењују се ријечима „из става 
(4)“.

Члан 24. 
Члан 74. мијења се и гласи:
„Упражњено радно мјесто намјештеника 

руководилац органа може попунити путем јавног 
огласа, који објављује орган државне службе у једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на цијелој 
територији Босне и Херцеговине и на службеној 
интернет страници тог органа.“

Члан 25.
У члану 80. у ставу (1) иза ријечи „посао“ додају 

се ријечи „а најдуже три године“.
Ставови (2) и (3) мијењају се и гласе:
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„(2) Пријем у радни однос из става (1) овог члана 
врши се без јавног огласа, с тим да лице које се 
намјерава примити у радни однос мора испуњавати 
прописане услове радног мјеста.

(3) У случају потребе хитног обављања послова 
упражњеног радног мјеста намјештеника, за чију 
попуну орган државне служне има потребну 
сагласност, руководилац органа државне службе, без 
јавног огласа може попунити упражњено радно мјесто 
до шест мјесеци, уз обавезу да се истовремено 
покрене поступак јавног оглашавања.“ 

Члан 26.
У члану 93. став (2) мијења се и гласи:
„(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог 

закона обавља управна инспекција.“

Члан 27.
Иза члана 100. додаје се нови члан 100а., који 

гласи:
„Члан 100а.

(Примјена одредби Закона о управном поступку)
На сва питања која нису уређена ових законом 

сходно се примјењују одредбе Закона о управном 
поступку („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, бр. 2/98 и 48/99).“

Члан 28.
У року од 15 дана од дана ступања на снагу овог 

закона, руководиоци органа државне службе који су 
донијели рјешења о утврђивању права државних 
службеника и намјештеника на годишњи одмор за 
2020. годину, иста ће ускладити са одредбама овог 
закона.

Члан 29.
Сви поступци заснивања радног односа, престанка 

радног односа и рјешавање права, обавеза и 
одговорности произашлих из радног односа државних 
службеника и намјештеника, започети прије ступања 
на снагу овог закона, окончаће се по одредбама овог 
закона.

Члан 30.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија 

Скупштине Тузланског кантона да утврди 
пречишћени текст Закона о државној служби у 
Тузланском кантону.

Члан 31.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеним новинама Тузланског кантона“.

           Босна и Херцеговина Предсједник
-Федерација Босне и Херцеговине- Скупштине 

ТУЗЛAНСКИ КАНТОН Тузланског кантона  
               С к у п ш т и н а                  
                                                             Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-280-8/21 
Тузла, 30.4.2021. године

438
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене 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 
30.4.2021. године, доноси

О Д Л У К У

о допуни  Одлуке о преузимању оснивачких права 
над Јавном здравственом установом Општа 

болница „Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница 

I.
У Одлуци о преузимању оснивачких права над 

Јавном здравственом установом Општа болница „Др. 
Мустафа Бегановић“ Грачаница („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 7/15), у члану 4. у ставу (2) 
иза тачке е) додаје се нова тачка ф), која гласи:

„ф) одјељење урологије.“

II.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

           Босна и Херцеговина Предсједник
-Федерација Босне и Херцеговине- Скупштине 

ТУЗЛAНСКИ КАНТОН Тузланског кантона  
               С к у п ш т и н а                  
                                                             Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-261-4/21 
Тузла, 30.4.2021. године
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Службене новине Тузланског кантона
број: 8/21

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

434. Закон о измјенама и допуни Закона о 
научноистраживачком раду

435. Закон о измјенама и допунама Закона о 
основном одгоју и образовању

436. Закон о измјенама и допунама Закона о 
средњем образовању и одгоју

437. Закон о измјенама и допунама Закона о 
државној служби у Тузланском кантону

438. Одлука о допуни Одлуке о преузимању 
оснивачких права над Јавном здравственом 
установом Општа болница „Др. Мустафа 
Бегановић“ Грачаница, број: 01-02-261-4/21 
од 30.04.2021. године

987

988

990

992

995
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Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: секретар Скупштине Ениса Хасанагић - Телефон 
035 / 363 - 565, - Претплата се утврђује полугодишнје, а уплата се врши унапријед у корист рачуна: НЛБ Банка 
д.д. Тузла 1321000256000080 - Графичка припрема и штампа МАКСИ ПЛУС д.о.о., Тузла, Иве Андрића 45, 
телефон: 062 900 127 - За штампарију: Амел Смајловић


