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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 
Комисије за правду, људска права и грађанске слободе 
Скупштине Тузланског кантона, Скупштина Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 7.6.2022. године, доноси  

З А К О Н
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОДГОЈУ И 

ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 1.
У Закону о основном одгоју и образовању - пречишћени 

текст („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), у члану 14а. иза става (1) 
додаје се нови став (2), који гласи:

„(2) Из буџета Кантона стипендирају се ученици са 
инвалидитетом према посебним критеријима које ће 
донијети министар.“

Члан 2.
Министар ће, у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

овог закона, донијети пропис из члана 1. овог закона.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

Број: 01-02-367-6/22
Тузла, 7.6.2022. године

Предсједник
Скупштине Тузланског 

кантона

Жарко Вујовић, с.р.
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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 
Комисије за правду, људска права и грађанске слободе 
Скупштине Тузланског кантона, Скупштина Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 7.6.2022. године, доноси 

З А К О Н
О ДОПУНИ 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, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), у члану 160. иза 
става (2) додаје се нови став (3), који гласи:

„(3) Из буџета Кантона стипендирају се редовни 
ученици са инвалидитетом према посебним критеријима 
које ће донијети министар.“

Члан 2.
Министар ће, у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

овог закона, донијети пропис из члана 1. овог закона.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

Број: 01-02-368-4/22
Тузла, 7.6.2022. године

Предсједник
Скупштине Тузланског 

кантона

Жарко Вујовић, с.р.
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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 
Комисије за правду, људска права и грађанске слободе 
Скупштине Тузланског кантона, Скупштина Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 7.6.2022. године, доноси

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 1.
У Закону о високом образовању - пречишћени текст 

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 21/21 и 5/22), 
у члану 106. иза става (4) додаје се нови став (5), који гласи:

„(5) Из буџета Кантона стипендирају се редовни 
студенти јавне високошколске установе са инвалидитетом, 
према посебним критеријима које ће донијети министар.“

Досадашњи ставови (5), (6), (7) и (8) постају ставови (6), 
(7), (8) и (9).

У ставу (6), који постаје став (7), ријечи „сукладно 
могућностима“ замјењују се ријечима „а у складу са 
могућностима и стипендије из става (6)“.

У ставу (7), који постаје став (8), број „5“ замјењује се 
бројем „6“.

У ставу (8), који постаје став (9), број „7“ замјењује се 
бројем „8“.

Члан 2.
(Рок за доношење подзаконских прописа за додјелу 

стипендија студентима са инвалидитетом на 
јавној високошколској установи и почетак додјеле 

стипендија)
(1) У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 

закона министар ће донијети пропис којим се ближе уређују 
услови, критерији и поступак додјеле стипендија редовним 
студентима са инвалидитетом јавне високошколске 
установе.

(2) Студентима са инвалидитетом јавне високошколске 
установе стипендије ће се додјељивати почев од академске 
2022/23. године.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

Број: 01-02-369-4/22
Тузла, 7.6.2022. године

Предсједник
Скупштине Тузланског 

кантона

Жарко Вујовић, с.р.


