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847
На основу члана 82. став (11) Закона о основном 

одгоју и образовању - пречишћени текст („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 8/21, 11/21, 
22/21, 5/22, 10/22 и 11/22) и члана 101. став (13) Закона 
о средњем образовању и одгоју - пречишћени текст 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 
11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 и 11/22), министар 
образовања и науке Тузланског кантона доноси

П Р А В И Л Н И К
о допунама Правилника о условима, критеријима и 

поступку запошљавања у јавним установама основног и 
средњег  образовања на подручју Тузланског кантона 

Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријима и поступку 

запошљавања у јавним установама основног и средњег 
образовања на подручју Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 17/17 и 1/18), иза члана 
8. додаје се нови члан 8а., који гласи:

„Члан 8а.
(Критерији за бодовање кандидата за рад на радном 

мјесту асистент у настави)
Бодовање кандидата за пријем у радни однос на 

радно мјесто асистента у настави у основној, односно 
средњој, школи врши се у складу са овим правилником и 
по основу сљедећих критерија:

а) интервју,
б) припадност некој од борачких категорија и 
ц) радна обавеза.“

 Члан 2.
Иза члана 12. додаје се нови члан 12а., који гласи:

„Члан 12а
(Критерији за бодовање кандидата за рад на радном 

мјесту референта за административне послове)
Бодовање кандидата за пријем у радни однос на 

радно мјесто референта за административне послове у 
основној, односно средњој, школи врши се у складу са 
овим правилником и по основу сљедећих критерија:

а) интервју,
б) припадност некој од борачких категорија и 
ц) радна обавеза.“

Члан 3.
У члану 19. у ставу (3) иза тачке б) додају се нове 

тачке ц) и д), које гласе:
„ц) члану породице шехида или погинулог борца, 

припада још 15  додатних бодова,
д) демобилисаном борцу од минимално 12 мјесеци 

учешћа у оружаним снагама, припада још 15  додатних 
бодова.“ 

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у „Службеним новинама 
Тузланског кантона“.
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848
На основу члана 74а. став (4) Закона о предшколском 

одгоју и образовању - пречишћени текст („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 10/20 и 5/22), министар 
образовања и науке Тузланског кантона доноси

У П У Т С Т В О
о начину организовања, дјелокругу рада и осталим 

пословима Актива директора предшколских установа 
на подручју Тузланског кантона

Члан 1.
(Предмет упутства)

Овим упутством прописује се начин организовања, 
дјелокруг рада и остали  послови Актива директора 
предшколских установа на подручју Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Актив директора предшколских установа).

Члан 2.
(Начин организовања Актива директора 

предшколских установа)
У циљу боље сарадње и координације рада 

предшколских установа, у складу са Законом о 
предшколском одгоју и образовању (у даљем тексту: 
Закон), формира се Актив директора предшколских 
установа и чине га сви директори предшколских 
установа на подручју Тузланског кантона.

Члан 3.
(Избор, именовање и разрјешење предсједника 

и замјеника предсједника Актива директора 
предшколских установа)

(1) Предсједника Актива директора предшколских 
установа на основу листе заинтересованих директора  
утврђеној на састанку, који сазива Министарство 
образовања и науке Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Министарство), именује министар образовања и науке 
Тузланског кантона (у даљем тексту: министар). 

(2) Предсједник Актива директора предшколских 
установа именује се на период најдуже четири године, уз 
могућност поновног избора.

(3) Предсједник  Актива директора предшколских 
установа има два замјеника.

(4) Замјеници предсједника Актива директора 
предшколских установа не могу бити из истог града 
или општине, као и предсједник Актива директора 
предшколских установа.

(4) Замјенике предсједника на мандат најдуже четири 
године, на приједлог предсједника Актива директора 
предшколских установа именује министар.

(5) Предсједника и замјенике предсједника Актива 
директора предшколских установа министар може 
разријешити и прије истека периода на који су именовани.  

(6) Приликом именовања предсједника Актива 
директора предшколских установа и замјеника 
предсједника Актива директора предшколских установа, 
као и предсједника актива директора за свако подручје, 
у обзир ће се узети сполна као и свака друга једнакост 
кандидата, број ученика у предшколској установи, број 
програма који се реализују у предшколској установи и сл. 

Члан 4.
(Дјелокруг рада и остали послови Актива директора 

предшколских установа) 
Актив директора предшколских установа обавља 

сљедеће послове:
а) Доноси пословник о раду,
б) Извјештава Министарство о стању у области 

предшколског одгоја и образовања,
ц) Сарађује са Министарством и јединицама локалне 


