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због дисциплинске одговорности или којем је у истом 
периоду изречена дисциплинска мјера отпуста  из 
државне службе (овјерена изјава кандидата), 

г) да нема директан  финансијски или други лични 
интерес у школи у којој се кандидује који би могао 
довести до сукоба  интереса са његовом дужношћу 
директора (овјерена изјава кандидата), 

х) да није обављао дужност директора школе два 
пута  у истој  школи у којој конкурише за директора 
(овјерена изјава кандидата),

и) да због своје кривице није био разријешен 
дужности директора неке од одгојно-образовних 
установа.  

IV
(1) Критерији на основу којих Педагошки завод 

Тузланског кантона (у даљеме тексту: Педагошки завод)  
даје стручно мишљење о кандидату за директора школе 
су: 

А) Кандидату који није обављао функцију 
директора школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) мишљење о досадашњем раду на пословима 
наставника или педагога (Извјештај о стручном 
надзору). 

Б) Кандидату који је обављао функцију директора 
школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) мишљење о раду установе и оцјена о раду 
кандидата за директора школе за период у којем је 
обављао функцију директора школе (Извјештај о 
општем надзору над радом школе). 

(2) Рок за давање мишљења из става (1) ове тачке 
је 15 дана од дана пријема документације достављене 
од стране школе. 

V
(1) Критерији на основу којих Министарство 

образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Министарстсво) даје сагласност на 
листу кандидата који испуњавају услове из тачака II и 
III ових критерија за директора школе су: 

А) Кандидату који није обављао функцију 
директора школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) стручно мишљење Педагошког завода из тачке 
IV ових критерија. 

Б) Кандидату који је обављао функцију директора 
школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) стручно  мишљење Педагошког завода из тачке 
IV ових критерија, 

ц) извјештај о надзору Министарства над радом 
установе  за период док је кандидат обављао функцију 
директора школе (надзор Министарства). 

VI
(1) Кандидату из тачке V ових критерија, који је 

обављао функцију директора школе (Б), Министарство 
неће дати  сагласност за поновно именовање ако се на 
основу извјештаја  о надзору Министарства утврде 
неправилности у досадашњем раду  директора. 

(2) Кандидат за директора школе, који није добио 
сагласност Министарства, не може бити именован за 
директора школе  нити за вршиоца дужности директора 
школе. 

VII
(1) Након затварања конкурса школски одбор шко-

ле отвара приспјеле апликације кандидата за директора 
школе.

(2)  Након утврђивања благоворемености и 
потпуности пријава и документације кандидата за 
директора школе, школски одбор  упућује  захтјев  
Педагошком заводу са пријавама кандидата и осталом 
документацијом ради давања стручног мишљења о 
кандидатима за директора школе.   

(3) По добивању стручних мишљења о кандидатима 
од стране Педагошког завода, школа је дужна, уз захтјев 
за давање сагласности Министарства, доставити 
документацију са листом кандидата који испуњавају 
услове конкурса,  текст објављеног конкурса за избор 
и именовање директора школе као и стручно мишљење 
Педагошког завода о кандидатима за директора школе.

VIII
Након проведене процедуре конкурса школски 

одбор, на основу претходно прибављеног стручног 
мишљења Педагошког завода из тачке IV ових 
критерија, сагласности Министарства из тачке V ових 
критерија,  те властите оцјене достављеног програма 
рада и развоја школе за период на који се именује 
директор,  врши избор и именовање директора школе. 

IX
Тумачење одредаба ових критерија  даје министар.

X
Ови критерији  ступају  на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

Ступањем на снагу ових критерија  престаје да важи  
Упутство о поступку  и процедури избора  директора 
основне  школе („Службене  новине Тузланског 
кантона“, број: 2/05) и Одлука о утврђивању услова и 
критерија за избор и именовање  директора основне  
школе која има статус јавне установе („Службене 
новине Тузланског  кантона“, бр. 8/10 и 13/10).

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                 МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -                 Проф. др.  
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
         Број: 10/1-38-016486-1/14                          

Тузла, 15.07.2014. године

446
На основу члана 130. став 14. Закона о средњем 

образовању и одгоју  („Службене новине Тузланског 
кантона” број 17/11), министар образовања, науке, 
културе и спорта Тузланског кантона доноси 

К  Р  И  Т  Е  Р  И  Ј  Е 
о утврђивању услова на основу којих се врши избор 
и именовање кандидата за директора средње школе 

чији је оснивач Скупштина Тузланског кантона

I
(1) Овим критеријима  утврђују се услови на 

основу  којих  се врши избор и именовање кандидата 
за директора средње школе чији је оснивач Скупштина 
Тузланског кантона. 

(2) Школа расписује конкурс за избор и именовање 
директора који се објављује у дневном  листу, доставља 
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Служби за запошљавање Тузланског кантона ради 
истицања на огласној плочи, те истовремено истиче на 
огласној плочи школе.

(3) Истовремено са објавом у дневном листу, 
средња школа која има статус јавне установе дужна је 
доставити текст конкурса Министарству ради објаве на 
wеб страници. 

(4) Конкурс за избор и именовање директора 
школе, поред елемената утврђених законом, мора да 
садржи: 

а) кратак опис послова директора школе,
б) опште услове за именовање директора школе, 
ц) посебне услове за именовање директора школе, 
д) списак потребних докумената, назив издаваоца 

документа, рок и мјесто за подношење пријава, 
е) трајање конкурса и начин обавјештавања 

кандидата о резултатима конкурса. 
(5) За сваки од услова (општих и посебних) 

кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању 
истих. 

II
(1) Кандидат за директора школе дужан је 

испуњавати следеће опште  услове: 
а) да је држављанин Босне и Херцеговине (оригинал 

или овјерена копија увјерења о држављанству), 
б) да је здравствено способан за обављање послова 

директора школе (љекарско увјерење од надлежне 
здравствене установе),

ц) да се на њега не односи члан IX. (1) Устава 
Босне и Херцеговине (овјерена изјава кандидата), 

д) да није осуђиван за кривично дјело (овјерена 
изјава кандидата), 

е) да није кажњаван из области привредног 
преступа и да му није изречена заштитна мјера забране 
вршења послова наставника, педагога или директора 
школе (увјерење издато од надлежног суда). 

III
(1) Поред општих услова, кандидат за директора 

школе дужан је испуњавати следеће посебне услове: 
а) да посједује високу стручну спрему (VII 

степен стручне спреме или први циклус завршеног 
додипломског студија у четверогодишњем трајању), 

б) да има положен стручни испит за самосталан 
рад на пословима наставника или педагога, 

ц) да има најмање пет година радног искуства  на 
пословима наставника или педагога школе послије 
стицања одговарајуће стручне спреме (потврда о 
радном искуству издата од стране школе), 

д) да има програм рада и развоја школе за период 
на који се именује директор, 

е) да није члан извршних органа политичких  
партија (овјерена изјава кандидата), 

ф) да му није у посљедње 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 (овјерена изјава кандидата), 

г) да нема директан  финансијски или други лични 
интерес у школи у којој се кандидује који би могао 
довести до сукоба интереса са његовом дужношћу 
директора (овјерена изјава кандидата), 

х) да није обављао дужност директора школе два 
пута  у истој  школи у којој конкурише за директора 
(овјерена изјава кандидата),

и) да због своје кривице није био разријешен 
дужности директора неке од одгојно-образовних 
установа.  

IV
(1) Критерији на основу којих Педагошки завод 

Тузланског кантона (у даљеме тексту: Педагошки завод)  
даје стручно мишљење о кандидату за директора школе 
су: 

А) Кандидату који није обављао функцију 
директора школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе,

б) мишљење о досадашњем раду на пословима 
наставника или педагога (извјештај о стручном 
надзору). 

Б) Кандидату који је обављао функцију директора 
школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) мишљење о раду установе и оцјена о раду 
кандидата за директора школе за период у којем је 
обављао функцију директора школе (извјештај о 
општем надзору над радом школе). 

(2) Рок за давање мишљења из става (1) ове тачке 
је 15 дана од дана пријема документације достављене 
од стране школе. 

V
(1) Критерији на основу којих Министарство 

образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Министарство) даје сагласност на 
листу кандидата који испуњавају услове из тачака II, и 
III, ових критерија за директора школе су: 

А) Кандидату који није обављао функцију 
директора школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе,

б) стручно мишљење Педагошког завода из тачке 
IV ових критерија. 

Б) Кандидату који је обављао функцију директора 
школе: 

а) достављени програм рада и развоја школе за 
период на који се именује директор школе, 

б) стручно  мишљење Педагошког завода из тачке 
IV ових критерија. 

ц) извјештај о надзору Министарства над радом 
установе  за период док је кандидат обављао функцију 
директора школе (надзор Министарства). 

VI
(1) Кандидату из тачке V ових критерија, који је 

обављао функцију директора школе (Б), Министарство 
неће дати  сагласност за поновно именовање ако се на 
основу извјештаја  о надзору Министарства утврде 
неправилности у досадашњем раду  директора школе. 

(2) Кандидат за директора школе, који није добио 
сагласност Министарства, не може бити именован за 
директора школе нити за вршиоца дужности директора 
школе. 

VII
(1) Након затварања конкурса, школски одбор 

школе  отвара приспјеле апликације кандидата за 
директора школе.

(2) Након утврђивања благоворемености и 
потпуности пријава и документације кандидата за 
директора школе,  школски одбор  упућује  захтјев  
Педагошком заводу са пријавама кандидата и осталом 
документацијом ради давања стручног мишљења о 
кандидатима за директора школе.   

(3) По добивању стручних мишљења о кандидатима 
од стране Педагошког завода, школа је дужна, уз захтјев 
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за давање сагласности Министарства, доставити до-
кументацију са листом кандидата који испуњавају 
услове конкурса,  текст објављеног конкурса за избор 
и именовање директора школе као и стручно мишљење 
Педагошког завода о кандидатима за директора школе.

VIII
Након проведене процедуре конкурса, школски 

одбор, на основу претходно прибављеног стручног 
мишљења Педагошког завода из тачке IV ових 
критерија, сагласности Министарства из тачке V ових 
критерија,  те властите оцјене достављеног програма 
рада и развоја школе за период на који се именује 
директор, врши избор и именовање директора школе. 

IX
Тумачење одредаба ових критерија  даје министар.

X
(1) Ови критерији  ступају  на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеним новинама 
Тузланског кантона“.

(2) Ступањем на снагу ових критерија  престајe 
да важи Одлука о утврђивању услова и критерија 
на основу којих се врши оцјењивање кандидата за 
избор и именовање директора средње школе која има 
статус јавне установе („Службене новине Тузланског  
кантона“, бр. 8/10 и 13/10).

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                 МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -                 Проф. др.  
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
           Број: 10/1-38-016486/14                          

Тузла, 15.07.2014. године

447
На основу чланова 8. и 23. Закона о министарствима 

и другим органима управе Тузланског кантона 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 
12/03, 10/05, 3/08 и 8/11), члана 35. Закона о основном 
одгоју и образовању („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 6/04, 7/05 и 17/11) и члана 42. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине 
Тузланског кантона“, број 17/11) министар образовања, 
науке, културе и спорта Тузланског кантона доноси

Ш К О Л С К И  К А Л Е Н Д А Р
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

1. Школска 2014/2015. година почиње 01.09.2014. 
године и траје до 31.08.2015. године.

2. Настава се реализује по полугодиштима и траје 
185 радних дана, с тим да се програмски садржаји 
реализују у оквиру 175 наставних дана. 

3. Настава у завршном разреду основне школе 
траје 170 радних дана, с тим да се програмски садржаји 
реализују у оквиру 160 наставних дана. 

4. Настава у завршном разреду средње школе траје 
160 радних дана, с тим да се програмски садржаји 
реализују у оквиру 150 наставних дана. 

5. Настава у завршном разреду средње школе која 
реализује наставу по модуларном наставном плану и 

програму  траје 170 радних дана, с тим да се програмски 
садржаји реализују у оквиру 160 наставних дана. 

6. Настава у првом полугодишту почиње првог 
радног дана у септембру, односно 01.09.2014. године, 
а завршава последњег радног дана у децембру 2014. 
године, односно 31.12.2014. године (88 радних дана).

7. Зимски одмор/распуст за ученике траје четири 
седмице. 

8. Настава у другом полугодишту почиње 
29.01.2015. године и траје до 12.06.2015. године (97 
радних дана).

9. Настава у другом полугодишту у првом разреду 
основне школе почиње 29.01.2015. године и траје до 
05.06.2015. године (92 радна дана).

10. Настава у другом полугодишту у завршном 
разреду основне школе почиње 29.01.2015. године и 
траје до 22.05.2015. године (82 радна дана).

11. Настава у другом полугодишту у завршном 
разреду средње школа почиње 29.01.2015. године и 
траје до 08.05.2015. године (72 радна дана).

12. Настава у другом полугодишту у завршном 
разреду средње школе која реализује наставу по 
модуларном наставном плану и програму почиње 
29.01.2015. године и траје до 22.05.2015. године (82 
радна дана).

Напомена:

Школа може на крају наставне године, у складу 
са потребама реализације Наставног плана и 
програма у једној седмици организовати надокнаду 
изгубљених часова током наставне године. 

13. Школа може изузетно, према потреби, у складу 
са чланом 37. став 6. Закона о основном одгоју и 
образовању („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 6/04, 7/05 и 17/11) и чланом 43. став 5. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине 
Тузланског кантона“, број 17/11) у оквиру једне радне 
суботе у току мјесеца организовати додатну и допунску 
наставу, рад секција и ученичких организација.

14. Обавезне сједнице наставничког и одјељенских 
вијећа одржати у септембру 2014. године као и јануару, 
мају, јуну и августу 2015. године.

15. Школа не ради у вријеме међународних пра-
зника:

- Нова година (1. и 2. јануар),
- Међународни празник рада (1. и 2. мај). 

Напомена: 5. октобар Свјетски дан учитеља 
обиљежава се као радни, а ненаставни дан.

16. Школа не ради у вријеме државних празника:
- Дан независности (1. март),
- Дан државности (25. новембар).

17. Школа не ради за вријеме вјерских празника 
један дан у случају када школу похађа преко 50% 
ученика исте националности, с тим да ученици и 
запосленици, који славе вјерски празник, имају право да 
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на јавни конкурс за директора основне школе, а 
тренутно обнашају функцију в.д. директора школе се 
не сачињава.

II
Ови Критерији ступају на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
      ТУЗЛАНСКИ КАНТОН Др.сци. Елвис Бараковић, с.р.                                                
 Министарство образовања и науке                                               
 Број: 10/1-34-15274/21
 Тузла, 22.7.2021. године

868
На основу члана 129. став (15) Закона о средњем 

образовању и одгоју - пречишћени текст („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 11/20, 8/21 
и 11/21), министар образовања и  науке Тузланског 
кантона утврђује

К Р И Т Е Р И Ј Е
о допуни  Критерија о утврђивању услова на 

основу којих се врши избор и именовање кандидата 
за директора средње школе чији је оснивач 

Скупштина Тузланског кантона

I
У Критеријима о утврђивању услова на основу којих 

се врши избор и именовање кандидата за директора 
средње школе чији је оснивач Скупштина Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
11/14) у тачци V на крају текста додаје се нова алинеја 
д), која гласи:

„д) Изузетно, извјештај о надзору Министарства из 
алинеје ц) ове тачке за лица која су се пријавила  на 
јавни конкурс за директора средње школе, а тренутно 
обнашају функцију в.д. директора школе се не 
сачињава.”

II
Ови критерији ступају на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
      ТУЗЛАНСКИ КАНТОН Др.сци. Елвис Бараковић, с.р.                                                
 Министарство образовања и науке                                               
 Број: 10/1-34-15283/21
 Тузла, 22.7.2021. године

869
На основу члана 67. став 3. Закона о организацији 

органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине 
(‘’Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’, 
број: 35/5 ) и  члана 7. став  2.  Закона о новчаним 
подршкама у пољопривреди и руралном развоју 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона’’, бр. 8/14, 2/16, 4/18 и 12/20), уз претходно 
мишљење Комисије за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство Скупштине Тузланског кантона, број: 
02-02-490-2/21 од 29.07.2021. године, министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси  

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ 
ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ 

НОВЧАНИХ ПОДРШКИ ПО МОДЕЛУ 
ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки 

по моделу осталих врста подршки  („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 6/20),  у члану 4., у ставу 
(1), у тачци д) ријечи ‘’јавним емитерима’’ се замјењују 
ријечју „телевизијама’’.

У ставу (3), број „30.000,00’’, се замјењује бројем 
„20.000,00.’’

Члан 2.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављен у „Службеним новинама Тузланског  кантона’’.

 Босна и Херцеговина М И Н И С Т А Р  
 Федерација Босне и Херцеговине
 Тузлански кантон                                                                                      
 Министарство пољопривреде, мр.сц. Вахидин Смајловић,
 шумарства и водопривреде   дипл.инг.пољ., с.р.         
 Број: 04/1-11-015517-1/21 
 Тузла, 29.07.2021.године  

870
На основу члана 67. став 3. Закона о организацији 

органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’, 
број: 35/5) и члана 7. став  2.  Закона о новчаним 
подршкама у пољопривреди и руралном развоју 
Тузланског кантона (‘’Службене новине Тузланског 
кантона’’, бр. 8/14, 2/16, 4/18 и 12/20), уз претходно 
мишљење Комисије за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство Скупштине Тузланског кантона, број: 
02-02-491-2/21 од 29.07.2021. године, министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОСТВАРИВАЊУ НОВЧАНИХ ПОДРШКИ 
ПО МОДЕЛУ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ

Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки 

по моделу подршке производњи  („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 14/20), у члану 21., у 
ставу (3) ријеч „јагодичасто’’, се замјењује ријечју 
„крошњасто’’.


