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Члан 67.
Други пречишћени текст Закона о допунским правима 

бранилаца и чланова њихових породица обухвата:
1. Закон о допунским правима бранилаца и чланова 

њихових породица - пречишћени текст („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 5/12),

2. Закон о измјенама и допунама Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 5/14) 

3. Закон о допуни Закона о допунским правима бранилаца 
и чланова њихових породица („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 12/16) и

4. Закон о измјенама и допунама Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 6/20).

Члан 68.
Други пречишћени текст Закона о допунским правима 

бранилаца и чланова њихових породица се примјењује од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“, 
а важност његових одредби утврђена је у законима који су 
обухваћени другим пречишћеним текстом Закона.

663
На основу члана 49. Закона о предшколском одгоју и 

образовању („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
12/09, 8/11, 10/13 и 8/18), члана 92. Закона о основном одгоју 
и образовању („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20) и члана 115. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 16.06.2020. године, доноси 

У Р Е Д Б У
о допуни Уредбе о полагању стручног испита у 
установама предшколског, основног и средњег 
образовања на подручју Тузланског кантона

Члан 1.
У члану 25. Уредбе о полагању стручног испита у 

установама предшколског, основног и средњег образовања на 
подручју Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 15/18), иза става (3) додају се нови ставови (4) 
и (5), који гласе:

„(4) Изузетно, уколико је усљед проглашеног стања 
природне или друге несреће  током наставне године дошло 
до прекида редовног рада и функционисања школе, полагање 
стручног испита организује се и проводи у складу са посебном 
одлуком директора Педагошког завода.

 (5) Одлуком  из става (4) овог члана, уређује се вријеме и  
мјесто, као и  начин   полагања  стручног испита.“

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-02-11575-1/20
Тузла, 16.06.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
26.5.2021. године, доноси 

О Д Л У К У

о измјени Одлуке о избору и именовању чланова 
у стална и повремена радна тијела Скупштине 

Тузланског кантона

I

У Одлуци о избору и именовању чланова у стална 
и повремена радна тијела Скупштине Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона”, број: 
6/21), врши се сљедећа измјена: 

- У Комисију за образовање и науку Скупштине 
Тузланског кантона умјесто члана Алмира Хаџића 
именује се члан Елвира Хасић.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

 Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а Предсједник   
 - Федерација Босне и Херцеговине - Скупштине Тузланског кантона 
 Т У З Л А Н С К И  К А Н Т О Н    
 С к у п ш т и н а Слађан Илић, с.р.
 Број: 01-02-211-18/21
 Тузла, 26.5.2021. године
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На основу члана 49. Закона о предшколском одгоју 

и образовању - пречишћени текст („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 10/20), члана 95. Закона 
о основном одгоју и образовању - пречишћени текст 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/20) 
и члана 113. Закона о средњем образовању и одгоју 
- пречишћени текст („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 10/20 и 11/20), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 11.05.2021. године, доноси

У Р Е Д Б У

о измјенама и допунама Уредбе о полагању 
стручног испита у установама предшколског, 
основног и средњег образовања на подручју 

Тузланског кантона

Члан 1.
У Уредби о полагању стручног испита у установама 

предшколског, основног и средњег образовања на 
подручју Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 15/18 и 10/20), у члану 2. 
тачка ф) мијења се и гласи:

„ф) Приправник је лице које први пут заснива 
радни однос у занимању за које се образовало, а које 
је обавезно положити стручни испит (у даљем тексту: 
кандидат)“.

Тачка г) брише се.
Тачка х) мијења се и гласи:
„х) Лице на стручном оспособљавању без заснивања 

радног односа је лице којем је стручни испит услов за 
обављање послова занимања за које се образовало, а 
које се прима на стручно оспособљавање за самосталан 
рад без заснивања радног односа (у даљем тексту: 
кандидат)“. 

Тачка и) мијења се и гласи:
„и) Ментор је лице које инструира и надзире 

кандидата за вријеме обављања стажирања.“
Иза тачке л) додаје се нова тачка м), која гласи:
„м) Стручни испит је испит који је сваки кандидат 

обавезан положити пред испитном комисијом, након 
стицања прописаних услова, како би стекао право на 
самосталан рад на пословима одгоја и образовања“.

Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:

„Члан 3.
(Трајање стажирања)

(1)  Стажирање се обавља у одгојно-образовној 
установи уз подршку и надзор ментора.

(2) Вријеме стажирања подразумијева сиситемски 
приступ пружања подршке кандидату како би испунио 
услове за полагање стручног испита.

(3) Стажирање траје 12 мјесеци након чега 
кандидат стиче право полагања стручног испита, осим 
за кандидате који стажирање обављају у установама 
предшколског одгоја и образовања, у складу са 
одредбама Закона о предшколском одгоју и образовању, 
чије стажирање траје осам мјесеци.

(4) Стажирати су обавезни сви кандидати којима је 
полагање стручног испита услов за заснивање радног 
односа у одгојно-образовним установама.“

 
Члан 3.

У члану 4. став (2)  брише се.

Члан 4.
У члану 5. став (8) брише се.
Досадашњи ставови (9) и (10) постају ставови (8) 

и (9).

Члан 5.
У члану 8. тачка г) мијења се и гласи: 
„г) упозна кандидата са релевантним правним 

прописима из области образовања и радних односа,“.

Члан 6.
У члану 9. став (5) мијења се и гласи: 
„(5) Стажирање тече од момента потписивања 

уговора о стажирању.“
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Члан 7.
У члану 10. ставу (1) ријечи „у цијелости и 

равномјерно“ као и ријечи „по мјесецима“ бришу се.

Члан 8.
Члан 14. мијења се и гласи:

„Члан 14.
(Прекид стажирања)

(1) Уколико је у току трајања стажирања кандидат 
био одсутан из одгојно-образовне установе у којој 
обавља стажирање дуже од 30 дана, усљед теже болести 
или порођаја, а до истека периода на који је закључен 
уговор о стажирању је испунио све активности 
предвиђене планом стажирања, истом ће се омогућити 
полагање стручног испита. 

(2) Уколико је у току трајања стажирања кандидат 
био одсутан из одгојно-образовне установе у којој 
обавља стажирање дуже од 30 дана, усљед теже болести 
или порођаја, а до истека периода на који је закључен 
уговор о стажирању није испунио све активности 
предвиђене планом стажирања, истом ће се омогућити 
наставак стажирања, у својству лица на стручном 
оспособљавању без заснивања радног односа, ради 
испуњења преосталих активности из плана стажирања. 

(3) Наставак стажирања из става (2) овог члана 
евидентираће се на одговарајући начин у документацији 
прописаној члановима 10. и 11. ове уредбе.“

  
Члан 9.

У члану 20. став (4) брише се.
Досадашњи ставови (5), (6) и (7) постају ставови 

(4), (5) и (6).

Члан 10.
У члану 35. став (4) мијења се и гласи: 
„(4) Књига евиденције је документ трајне 

вриједности.“

Члан 11.
Члан 36. мијења се и гласи:

„Члан 36.
(Стручни испит осталих упосленика)

Остали упосленици у одгојно–образовним 
установама, који нису обухваћени овом уредбом, 
полажу стручни испит у складу са одговарајућим 
прописима.“

Члан 12.
У члану 37. додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) О признавању положеног стручног испита из 

претходног става овог члана посебно рјешење доноси 
Педагошки завод.“ 

Члан 13.
 Члан 39. мијења се и гласи: 

„Члан 39.
(Стручни испит положен по програму друге 

државе)
)	1( Лице које је положило стручни испит за рад у 

одгојно–образовним установама у другој држави, а 

које посједује диплому издату на територији Босне 
и Херцеговине или диплому признату у Босни и 
Херцеговини, како би стекло право на самосталан 
рад на пословима одгоја и образовања на подручју 
Тузланског кантона, дужно је положити општи дио 
стручног испита док се исто ослобађа обавезе полагања 
посебног дијела стручног испита. 

)	2( Захтјев за полагање општег дјела стручног испита 
и ослобађање од обавезе полагања посебног дијела 
стручног испита подноси се Педагошком заводу. Уз 
захтјев се обавезно доставља овјерена копијa дипломе 
о завршеном образовању са рјешењем о признавању, 
уколико се ради о дипломи стеченој у другој држави, 
оригинал или овјерена копија исправе којом се доказује 
положен стручни испит за рад у одгојно–образовним 
установама у другој држави и програм стручног испита 
одгојно–образовног система државе у којој је испит 
положен.

)	3( О захтјеву из става (2) овог члана Педагошки 
завод одлучује посебним рјешењем.

)	4( Рјешење из става (3) овог члана обавезно садржи 
и садржаје из којих ће бити реализовано полагање 
општег дијела стручног испита.“

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
(Окончано и започето стажирање)

)	1( Кандидатима који су окончали стажирање у 
континуитету у трајању од осам мјесеци и испунили 
све активности предвиђене планом стажирања, а нису 
положили стручни испит до момента ступања на снагу 
ове уредбе, омогућиће се полагање стручног испита.

)	2( Кандидатима који су започели стажирање, без 
обзира да ли је уговором о стажирању предвиђено 
стажирање у континуитету или с прекидом током 
трајања љетног распуста, а који до момента ступања на 
снагу ове уредбе нису окончали стажирање, уговори о 
стажирању, у погледу трајања стажирања, ускладиће се 
са одредбама ове уредбе.  

)	3( Кандидати из става (2) који су започели стажирање 
по програмима суфинансирања (Федерални завод за 
запошљавање, Министарство за борачка питања и сл.) 
наставиће стажирање, послије истека рока на који је 
закључен уговор о стажирању по таквом програму, у 
својству лица на стручном оспособљавању без заснивања 
радног односа и то до испуњавања услова у погледу 
трајања стажирања, који су прописани овом уредбом.

Члан 15.
(Ступање на снагу)

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПРЕМИЈЕР  КАНТОНА
 Федерација Босне  и Херцеговине                
 ТУЗЛАНСКИ КАНТОН Кадрија Хоџић,с.р.
 В Л А Д А
 Број: 02/1- 34-5078-2/21  
 Тузла, 11.05.2021. године


