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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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Član 38.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina
-Federacija Bosne i Hercegovine-

TUZLANSKI KANTON
Skupština

Broj: 01-02-360-9/22
Tuzla, 30.8.2022. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović, v.r.

855
Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog 

kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, 
br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, 
br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade 
Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na 
sjednici održanoj 30.8.2022. godine, donosi 

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 

O NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU

Član 1.
U Zakonu o naučnoistraživačkom radu („Službene novine 

Tuzlanskog kantona“, br. 14/17 i 8/21) u članu 16. u stavu (1) 
u tački b) iza riječi „Hercegovine“ dodaju se riječi „(u daljem 
tekstu: ANU BiH)“. 

Stav (3) mijenja se i glasi:
„(3) Za svaku budžetsku godinu Ministarstvo donošenjem 

posebne odluke, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona, 
određuje programe iz stava (1) ovog člana koji će se 
sufinansirati iz budžeta Kantona.“

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:  
„(4) Za ostvarivanje programa iz stava (1) ovog člana, uz 

prethodnu saglasnost Vlade Kantona, ministar bliže utvrđuje 
uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava iz budžeta 
Kantona za svaki pojedini program.“  

Član 2.
U članu 17. u stavu (1) riječi „Akademija nauka i umjetnosti 

Bosne i Hercegovine“ zamjenjuju se riječima „ANU BiH“.

Član 3.
U članu 39. u stavu (2) riječ „četiri“ zamjenjuje se riječju 

„dva“, a riječ „dva“ zamjenjuje se riječju „jednog“.

Član 4.
U članu 99. stavovi (2) i (3) mijenjaju se i glase:
„(2) Sredstva za ostvarivanje programa iz člana 16. ovog 

zakona osiguravaju se u budžetu Kantona u minimalnom 
iznosu od 0,05% prihoda budžeta Kantona, koji ne uključuje 
primitke od finansijske imovine i zaduživanja kao ni vlastite i 
namjenske prihode budžetskih korisnika.  

(3) Iz sredstava iz stava (2) ovog člana isplaćuju se i 
naknade predsjednika i članova Kantonalnog savjeta.“

Član 5.
U članu 103. u stavu (1) iza riječi „konkurs“ dodaju se riječi 

„ , sa izuzetkom programa koji se odnose na naučnoistraživački 
rad ANU BiH čiji programi se sufinansiraju iz budžeta Kantona 
bez raspisivanja konkursa, u skladu sa posebnom odlukom 
koju donosi Vlada Kantona, a kojom se utvrđuju uslovi, kriteriji 
i postupak dodjele sredstava iz budžeta Kantona na ime 
sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada ANU BiH“.

Član 6.
(Planiranje sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona 

za naučnoistraživački rad)
Planiranje sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona 

za ostvarivanje programa u naučnoistraživačkom radu i 
tehnološkom razvoju u skladu sa članom 4. ovog zakona vršit 
će se najkasnije počev od budžetske 2023. godine. 

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina
-Federacija Bosne i Hercegovine-

TUZLANSKI KANTON
Skupština

Broj: 01-02-465-4/22
Tuzla, 30.8.2022. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona 

 
Žarko Vujović, v.r.

856
Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog 

kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, 
br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona”, 
br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade 
Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na 
sjednici održanoj 30.8.2022. godine, donosi

 Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

VISOKOM OBRAZOVANJU  

Član 1.
U Zakonu o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst 

(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 21/21, 22/21, 
5/22 i 11/22), u članu 9. u stavu (4) tačka e) mijenja se i glasi:

„e) analizira i daje mišljenje o propisima iz oblasti visokog 
obrazovanja, te daje prijedloge za izmjene/dopune istih.“

Član 2. 
U članu 20. u stavu (1) riječ „Vlada“ zamjenjuje se riječju 

„Skupština“.

Član 3. 
U članu 21. u stavu (1) riječ „Vlada“ zamjenjuje se riječju 

„Skupština“.
Stav (2) briše se.
Dosadašnji stavovi (3), (4) i (5) postaju stavovi (2), (3) i 

(4).
U dosadašnjem stavu (3), koji postaje stav (2), iza riječi 

„Kantona“ dodaju se riječi „za javnu visokoškolsku ustanovu“.

Član 4.
U članu 23. iza stava (5) dodaje se novi stav (6), koji glasi:
„(6) Zahtjev za donošenje rješenja iz stava (1) ovog člana 

se ne može podnijeti dok se ne riješe sva prethodna pitanja bez 
čijeg rješenja se ne može riješiti pitanje ispunjenosti uslova 
za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja 
(nadležni organ nije odlučio o pitanju postojanja potrebe za 
osnivanjem nove visokoškolske ustanove, nadležni organ nije 
usvojio elaborat, imenovanje ili rad komisije matičara nije 
provedeno u skladu sa ovim zakonom i sl.).“  

Dosadašnji stavovi (6), (7), (8) i (9) postaju stavovi (7), 
(8), (9) i (10).

U dosadašnjem stavu (8), koji postaje stav (9), broj „(7)“ 
zamjenjuje se brojem „(8)“.


