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Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka c) Ustava Tuzlanskog kantona 

(„Slu`bene novine Tuzlansko-Podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 
i „Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skup{tina 
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13.10.2009. godine, 
d o n o s i

Z A K O N

O PRED[KOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

I. OP]E ODREDBE

^lan 1.
(Predmet zakona)

(1) Zakonom o pred{kolskom odgoju i obrazovanju ure|uje 
se pred{kolski odgoj i obrazovanje djece od {est mjeseci `ivota do 
polaska u osnovnu {kolu (u daljem tekstu: djece pred{kolske dobi), 
a posebno:

principi i ciljevi pred{kolskog odgoja i obrazovanja,a) 
funkcije pred{kolskog odgoja i obrazovanja,b) 
osnivanje i organizacija pred{kolskih ustanova,c) 
programi pred{kolskog odgoja i obrazovanja, d) 
stru~ni standardi za zaposlenike,e) 
upravljanje i rukovo|enje pred{kolskim ustanovama,f) 
finansiranje pred{kolskog odgoja i obrazovanja,g) 
pedago{ka dokumentacija i evidencija,h) 
stru~ni nadzor i nadzor nad provo|enjem zakona te za{tita i) 
prava,
i druga pitanja.j) 

(2) Principi, ciljevi i standardi utvr|eni ovim zakonom i na 
osnovu ovog zakona u prakti~noj primjeni ne mogu se smanjivati. 

^lan 2.
(Djelatnost pred{kolskog odgoja i obrazovanja)

(1) Pred{kolski odgoj i obrazovanje je po~etni stepen 
jedinstvenog sistema odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruje kroz 
programe sa ugra|enom zajedni~kom jezgrom. 

(2) Pred{kolski odgoj i obrazovanje kao sastavni dio  
odgojno-obrazovnog sistema Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: 
Kanton) je prvi, poseban i specifi~an stepen odgojno–obrazovnog 
sistema koji obuhvata: odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu i 
socijalnu za{titu djece pred{kolske dobi. 

(3) Pred{kolski odgoj i obrazovanje predstavlja djelatnost od 
posebnog interesa.
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^lan 3.
(Osnovne obaveze nadle`nih obrazovnih vlasti) 

(1) U skladu sa ustavom i zakonom, nadle`ni organi i ustanove 
koje su registrovane za pru`anje usluga u oblasti pred{kolskog 
odgoja i obrazovanja, obavezni su primjenjivati i po{tivati principe i 
norme utvr|ene ovim zakonom i osigurati odgoj i obrazovanje pod 
jednakim uslovima za svu djecu.

(2) Op}ina, u javnom interesu, ima pravo i obavezu odlu~ivati 
o potrebama gra|ana za organizovanjem i ostvarivanjem programa 
pred{kolskog odgoja i obrazovanja na svom podru~ju, te radi 
zadovoljavanja tih potreba gra|ana osnivati pred{kolske ustanove.

II. PRINCIPI I CILJEVI PRED[KOLSKOG 
ODGOJA I OBRAZOVANJA

^lan 4. 
(Principi pred{kolskog odgoja i obrazovanja)

Pred{kolski odgoj i obrazovanje zasniva se na slijede}im 
principima:    

razvojni principi,a) 
princip uva`avanja stepena razvoja djeteta,b) 
princip zabrane diskriminacije, c) 
princip osiguranja najboljeg interesa djeteta, d) 
princip osiguranja vlastitih vrijednosti,e) 
princip osiguranja optimalnog razvoja djeteta,f) 
princip prava na jezik, g) 
princip po{tivanja vjerskih sloboda, h) 
princip integracionih programa za djecu s posebnim i) 
potrebama,
princip prava roditelja i djece na izbor ustanove i j) 
odlu~ivanje i
princip zajedni~ke jezgre.k) 

^lan 5. 
(Razvojni principi)

Pred{kolski odgoj i obrazovanje na podru~ju Kantona 
karakteri{u slijede}i razvojni principi:

humanisti~korazvojni princip,a) 
princip profesionalne autonomnosti i stru~ne odgovornosti b) 
i
princip demokrati~nosti.c) 

^lan 6.
(Uva`avanje stepena razvoja djeteta) 

Pred{kolski odgoj i obrazovanje zasnovan na humanisti~kom 
pristupu odgoja i obrazovanja, savremenim nau~nim  
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dostignu}ima i teorijama o djetetovom razvoju i pravima djeteta 
obavezno uva`ava stepen razvoja djeteta, specifi~nosti razvojnih 
mogu}nosti i pojedina~ne potrebe djeteta. 

^lan 7.
(Zabrana diskriminacije)

(1) Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake 
mogu}nosti u~e{}a u pred{kolskom odgoju i obrazovanju, bez 
diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

(2) Jednak pristup i jednake mogu}nosti podrazumijevaju 
osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za po~etak i nastavak 
daljeg odgoja i obrazovanja.

^lan 8. 
(Osiguranje najboljeg interesa djeteta) 

(1) Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje i ispravnu brigu za 
dobrobit njegovog fizi~kog i mentalnog zdravlja i bezbjednosti ima 
prednost nad svim drugim pravima. 

(2) U slu~aju sukoba prava, prednost se daje onom pravu, 
tuma~enju ili djelovanju koje }e najvi{e koristiti interesu djeteta.

^lan 9.
(Osiguranje vlastitih vrijednosti)

Principi i ciljevi pred{kolskog odgoja i obrazovanja proizlaze 
iz op}eprihva}enih, univerzalnih vrijednosti demokratskog dru{tva 
te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifi~nostima 
nacionalne, historijske, kulturne i vjerske tradicije konstitutivnih 
naroda i nacionalnih manjina koji `ive u Bosni i Hercegovini.    

^lan 10.
(Cilj pred{kolskog odgoja i obrazovanja)

Op}i cilj pred{kolskog odgoja i obrazovanja je osiguranje 
optimalnih i jednakih uslova kako bi se svako dijete, do polaska 
u osnovnu {kolu, razvijalo i ostvarivalo svoje pune potencijale 
i kompetencije kroz razli~ite vidove kvalitetnog i profesionalno 
autonomnog institucionalnog i vaninstitucionalnog pred{kolskog 
odgoja i obrazovanja. 

^lan 11.
(Pravo na jezik)

Jezik i kultura svih konstitutivnih naroda i svake nacionalne 
manjine koja `ivi na podru~ju Kantona po{tivat }e se i uklju~ivati u 
pred{kolsku ustanovu u skladu sa ustavom, Evropskom konvencijom 
o za{titi ljudskih prava i osnovnih sloboda, Okvirnom konvencijom 
za za{titu nacionalnih manjina, Konvencijom o pravima djeteta i 
zakonom.

^lan 12.
(Po{tivanje vjerskih sloboda)

Pred{kolske ustanove razvijat }e, unapre|ivati i po{tovati 
nacionalne i vjerske slobode, obi~aje, toleranciju i kulturu dijaloga, 
u skladu sa ~lanom 11. ovog zakona.

^lan 13.
(Integracioni programi za djecu sa posebnim potrebama)

(1) Djeca s posebnim potrebama uklju~uju se u pred{kolske 
ustanove prema programima koji su prilago|eni njihovim  
individualnim potrebama.

(2) Za svako dijete izradit }e se individualni program  
prilago|en njegovim mogu}nostima i sposobnostima.

(3) Za djecu s posebnim potrebama pripremaju se i provode 
prilago|eni programi za integraciju.

^lan 14.
(Pravo roditelja i djece na izbor ustanove i odlu~ivanje)

(1) Roditelji imaju pravo na izbor pred{kolske ustanove u 
kojoj }e se odgajati i obrazovati njihovo dijete. 

(2) Roditelji imaju pravo i obavezu da preko svojih predstavnika 
u pred{kolskim ustanovama i tijelima i putem svojih asocijacija, u 
interesu svoje djece, u~estvuju u odlu~ivanju na svim nivoima o 
pitanjima zna~ajnim za rad pred{kolske ustanove i funkcionisanje 
pred{kolskog odgoja i obrazovanja. 

III. FUNKCIJE PRED[KOLSKOG 
ODGOJA I OBRAZOVANJA 

^lan 15.
(Funkcije pred{kolskog odgoja i obrazovanja)

Funkcije pred{kolskog odgoja i obrazovanja su: 
a)  osiguranje uslova za optimalni razvoj svakog djeteta, 
b)  pomo} roditeljima u brizi za njegu, za{titu, razvoj, odgoj i 

op}e blagostanje djeteta,
c)  dopunjavanje porodi~nog odgoja, 
d)  pripremanje djece za dalji odgoj i obrazovanje i
e)  ulaganje dru{tva u blagostanje i napredak.

^lan 16.
(Standardi i normativi)    

(1) Pred{kolske ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja u skladu s planovima i programima, koji moraju biti 
uskla|eni sa zajedni~kom jezgrom planova i programa u Bosni i 
Hercegovini u skladu sa Okvirnim zakonom o pred{kolskom 
odgoju i obrazovanju u BiH, a u skladu s pedago{kim standardima 
i normativima za opremu, didakti~ka, zdravstveno-higijenska, 
estetska i druga sredstva za pred{kolski odgoj i obrazovanje (u 
daljem tekstu: Standardi i normativi).

(2) Standarde i normative donosi Ministarstvo obrazovanja, 
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: 
Ministarstvo).

^lan 17.
(Obavezno uklju~ivanje djece u pred{kolsku ustanovu)

U godini pred polazak u osnovnu {kolu pred{kolski odgoj i 
obrazovanje je obavezan za svu djecu pred{kolskog uzrasta.

^lan 18.
(Prijem djece)

(1) Prijem djece u pred{kolsku ustanovu, osim djece koja 
imaju obavezu iz ~lana 17. ovog zakona, vr{i se tokom cijele godine, 
u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim aktima koji reguli{u 
djelatnost pred{kolskog odgoja i obrazovanja i op}im aktima 
pred{kolske ustanove.

(2) Pred{kolske ustanove, u pogledu ostvarivanja prava na 
prijem i sprovo|enja procedura bez diskriminacije, osiguravaju 
jednake mogu}nosti za prijem sve djece. 

(3) Prilikom upisa u pred{kolsku ustanovu roditelji/staratelji 
djece su obavezni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 
djeteta.

IV. OSNIVANJE I  ORGANIZACIJA
PRED[KOLSKIH USTANOVA

^lan 19.
(Javne i privatne pred{kolske ustanove)

(1) Pred{kolski odgoj i obrazovanje realizuje se u javnim i 
privatnim pred{kolskim ustanovama.
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(2) Javne i privatne pred{kolske ustanove osnivaju se u skladu 
sa principima, uslovima i kriterijima utvr|enim  zakonom. 

 
^lan 20.

(Osnivanje pred{kolskih ustanova)

(1) Pred{kolsku ustanovu kao javnu ustanovu mo`e osnovati, 
u skladu sa Zakonom o ustanovama i ovim zakonom, op}ina sa 
podru~ja Kantona.

(2) Pred{kolsku ustanovu osniva op}ina u skladu sa javnim 
interesom i programom potreba razvoja pred{kolskog odgoja i 
obrazovanja na svom podru~ju.

(3)  Dvije ili vi{e op}ina mogu zajedni~ki osnovati pred{kolsku 
ustanovu.

(4) Pred{kolsku ustanovu, kao privatnu ustanovu, mogu 
osnovati u skladu s ovim zakonom i druga doma}a i strana pravna 
i fizi~ka lica.

^lan 21.
(Osiguranje sredstava za osnivanje)

Osniva~ pred{kolske ustanove osigurava sredstva potrebna za 
osnivanje i rad  pred{kolske ustanove.

^lan 22.
(Akt o osnivanju)

(1) Akt o osnivanju pred{kolske ustanove ~iji je osniva~  
op}ina donosi op}insko  vije}e.

(2) Kada su osniva~i pred{kolske ustanove dvije ili vi{e  
op}ina, akt o osnivanju donose sporazumno op}inska vije}a tih op}ina.

(3) Akt o osnivanju privatne pred{kolske ustanove donosi 
osniva~.

^lan 23.
(Obavezan sadr`aj akta o osnivanju)

(1) Akt o osnivanju pred{kolske ustanove sadr`i:  
a)   naziv osniva~a,

naziv i sjedi{te pred{kolske ustanove, b) 
djelatnost pred{kolske ustanove,c) 
iznos sredstava za osnivanje i po~etak rada i na~in d) 
njihovog osiguravanja,
izvore i na~in osiguravanja sredstava za rad pred{koske e) 
ustanove,
me|usobna prava i obaveze izme|u osniva~a i pred{kolske f) 
ustanove,
na~in raspolaganja vi{kom prihoda nad rashodima i na~in g) 
na koji se pokriva vi{ak rashoda nad prihodima,
prava, obaveze i odgovornosti pred{kolske ustanove u h) 
pravnom prometu,
lice koje }e do imenovanja organa rukovo|enja i) 
predstavljati i zastupati pred{kolsku ustanovu i njegova 
ovla{tenja i odgovornosti,
rok za dono{enje pravila pred{kolske ustanove, imenovanje j) 
organa upravljanja i rukovo|enja pred{kolskom ustanovom,
druga pitanja od zna~aja za rad pred{kolske ustanove.k) 

(2) Akt o osnivanju pred{kolske ustanove, pored odredbi iz 
stava (1) ovog ~lana, obavezno sadr`i i odredbe o: 

broju ~lanova upravnog odbora i na~inu njihovog izbora,a) 
imenovanju direktora, odnosno vr{ioca du`nosti direktora b) 
ustanove,
drugim pravima i obavezama osniva~a i pred{kolske c) 
ustanove.

^lan 24.
(Dostavljanje akta o osnivanju na saglasnost)

Osniva~ pred{kolske ustanove du`an je akt o osnivanju 
dostaviti Ministarstvu, prije po~etka obavljanja djelatnosti, radi 
davanja saglasnosti u pogledu njegove uskla|enosti sa zakonom. 

^lan 25. 
(Uslovi za osnivanje) 

Pred{kolska ustanova mo`e biti osnovana ako postoji: 
a) elaborat osniva~a o opravdanosti potrebe osnivanja 

pred{kolske ustanove,
b)  odobren program rada,
c)  osigurana nov~ana sredstva za osnivanje i rad pred{kolske 

ustanove i
d)  ispunjenost drugih uslova propisanih zakonom i drugim 

propisima.

^lan 26.
(Uslovi za obavljanje djelatnosti)

Uslovi koje pred{kolska ustanova mora ispuniti prije po~etka 
obavljanja djelatnosti su:

a)  da postoji dovoljan broj djece za formiranje najmanje 
dvije odgojne grupe, 

b) da je osiguran dovoljan broj zaposlenika odgovaraju}e 
stru~ne spreme, u skladu sa Standardima i normativima, 

c) da je osiguran prostor, oprema i didakti~ka sredstva za  
obavljanje djelatnosti pred{kolskog  odgoja i obrazovanja, 
u skladu sa Standardima i normativima. 

 
^lan 27.

(Provjera uslova za po~etak rada)
            
(1) Pred{kolska ustanova ne mo`e po~eti sa radom prije 

pribavljanja rje{enja o odobrenju za obavljanje djelatnosti 
pred{kolskog odgoja i obrazovanja.

(2) Osniva~ pred{kolske ustanove podnosi zahtjev Ministarstvu 
radi utvr|ivanja ispunjenosti uslova za po~etak rada pred{kolske 
ustanove, najkasnije u roku od 90 dana od dana upisa pred{kolske 
ustanove u sudski registar.

(3) Stru~na komisija Ministarstva utvr|uje stepen ispunjenosti 
uslova za po~etak rada pred{kolske ustanove.

(4) Rje{enje o odobrenju za obavljanje djelatnosti pred{kolskog 
odgoja i obrazovanja izdaje Ministarstvo, na  prijedlog Stru~ne 
komisije iz stava (3) ovog ~lana.

(5) Rje{enje iz stava (4) ovog ~lana je kona~no i protiv njega 
se mo`e pokrenuti upravni spor.

^lan 28.
(Upis u registre)

(1) Pred{kolska ustanova upisuje se u sudski registar kod 
nadle`nog suda i danom upisa sti~e svojstvo pravnog lica.

 (2) Pred{kolska ustanova je du`na, u roku od 30 dana nakon 
izdatog rje{enja iz ~lana 27. stava (4) ovog zakona, podnijeti 
Ministarstvu prijavu za upis pred{kolske ustanove u Registar 
pred{kolskih ustanova koji vodi Ministarstvo.

^lan 29.
(Pe~at pred{kolske ustanove)

Pred{kolska ustanova ima pe~at u skladu sa aktom o osnivanju.

^lan 30.
(Zabrana obavljanja djelatnosti)

(1) Pred{kolskoj ustanovi koja je prestala ispunjavati uslove 
propisane ~lanom 26. ovog zakona, nadle`ni inspektor }e odrediti 
rok u kome je du`na otkloniti utvr|ene nedostatke. 

(2) Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, 
nadle`ni inspektor }e pred{kolskoj ustanovi rje{enjem zabraniti 
dalje obavljanje djelatnosti pred{kolskog odgoja i obrazovanja i o 
tome obavijestiti osniva~a.  

(3) Pravosna`no rje{enje o trajnoj zabrani rada iz stava (2) 
ovog ~lana inspektor dostavlja osniva~u i Ministarstvu, radi brisanja 
ustanove iz registra.
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(4) Nakon pravosna`nosti rje{enja iz stava (2) ovog ~lana 
pred{kolska ustanova ne smije obavljati djelatnost pred{kolskog 
odgoja i obrazovanja.

^lan 31.
(Statusne promjene i prestanak rada)

(1) Na osnivanje, rad, statusne promjene i prestanak rada 
pred{kolske ustanove primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, 
ukoliko ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. 

(2) U slu~aju prestanka rada pred{kolske ustanove, osniva~ 
je du`an da djeci koja poha|aju program obaveznog uklju~ivanja 
u pred{kolski odgoj i obrazovanje do polaska u osnovnu {kolu 
omogu}i nastavak zapo~etog pred{kolskog odgoja i obrazovanja u 
drugoj adekvatnoj ustanovi, pod jednakim uslovima.

^lan 32.
(Mre`a pred{kolskih ustanova)

(1) Op}ine imaju pravo i obavezu, u javnom interesu, 
odlu~ivati o potrebama za organizovanjem i ostvarivanjem programa 
pred{kolskog odgoja na svom podru~ju.

(2) Op}ine odlu~uju o mre`i pred{kolskih ustanova u skladu 
sa programom razvoja pred{kolskog odgoja i obrazovanja na svom 
podru~ju.

^lan 33.
(Organizacione forme pred{kolske ustanove)

(1) Sa stanovi{ta organizacionih formi, pred{kolski odgoj i 
obrazovanje se ostvaruje u okviru:

jaslica, za djecu od {est mjeseci `ivota do navr{ene tre}e  -
godine `ivota i  
vrti}a, za djecu od navr{ene tre}e godine ̀ ivota do polaska  -
u osnovnu {kolu.

(2) Pred{kolska ustanova se mo`e organizovati i registrovati 
za realizaciju jedne ili vi{e organizacionih formi iz stava (1) ovog 
~lana. 

^lan 34.
(Pred{kolske ustanove za djecu sa posebnim potrebama)

U slu~ajevima kada se za djecu pred{kolske dobi sa posebnim 
potrebama ne mo`e organizovati odgojno-obrazovni rad u 
pred{kolskoj ustanovi, taj rad se mo`e djelimi~no ili u potpunosti 
obavljati u posebnim pred{kolskim ustanovama za odgoj i 
obrazovanje djece sa posebnim potrebama.

V. PROGRAMI PRED[KOLSKIH USTANOVA

^lan 35.
(Uspostava zajedni~ke jezgre programa)

 
(1) U svim javnim i privatnim pred{kolskim ustanovama na 

podru~ju Kantona  uspostavlja se i primjenjuje zajedni~ka jezgra 
cjelovitih razvojnih programa za rad u pred{kolskim ustanovama.  

(2)  Zajedni~ka jezgra programa i plana treba da:
garantuje i osigura kvalitetan odgoj i obrazovanje za svu a) 
djecu i dostizanje zadovoljavaju}eg standarda  znanja, 
vje{tina i sposobnosti,
osigura dosljednost kvaliteta standarda odgoja i b) 
obrazovanja u svim pred{kolskim ustanovama na podru~ju  
Kantona,
osigura primjenu programa koji odgovaraju razvojnim c) 
potrebama djece pred{kolske dobi,
osigura da se kroz odgojno-obrazovni proces razvija pozitivan d) 
odnos i osje}aj pripadnosti dr`avi Bosni i Hercegovini,
osigura zadovoljavaju}u uskla|enost programa, kao i e) 
njihovu prilago|enost specifi~nim potrebama pred{kolske 
ustanove  i lokalne zajednice  i

osigura slobodu kretanja i jednak pristup pred{kolskom f) 
odgoju i obrazovanju za svu djecu.

^lan 36.
(Primjena  zajedni~ke jezgre)

Pored realizacije sadr`aja iz zajedni~ke jezgre u svojim 
programima javne i privatne pred{kolske ustanove imaju slobodu 
kreiranja i realizacije odre|enih sadr`aja po svom izboru, u skladu s 
odredbama ovog zakona. 

^lan 37. 
(Vrste programa)

(1) U pred{kolskim ustanovama na podru~ju Kantona koriste 
se slijede}i programi: 

cjeloviti razvojni program,a) 
specijalizovani razvojni program,  b) 
prilago|eni program,c) 
interventni, kompenzacioni i rehabilitacioni program,d) 
program ja~anja roditeljskih kompetencija,e) 
obavezni program pred{kolskog odgoja i obrazovanja f) 
pred polazak u osnovnu {kolu,
dopunski program,g) 

(2) U pred{kolskim ustanovama se realizuje program 
produ`enog boravka za zbrinjavanje {kolske djece, kojeg donosi 
pred{kolska ustanova uz prethodno mi{ljenje osniva~a i stru~no 
mi{ljenje Pedago{kog zavoda. 

(3) Programima iz stava (1) ovog ~lana utvr|uju se ciljevi i 
zadaci, sadr`aj i vrsta, te profil i stru~na sprema zaposlenika koji 
realizuju svaki od ovih programa.

(4) Program iz stava (1) ta~aka a) i f) ovog ~lana donosi  
Ministarstvo uz stru~no mi{ljenje Pedago{kog zavoda, a programe iz 
stava (1) ta~aka b), c), d), e) i g) ovog ~lana donosi  pred{kolska ustanova 
uz prethodno mi{ljenje osniva~a i stru~no mi{ljenje Pedago{kog 
zavoda.

(5) Pred{kolska ustanova mo`e realizovati jedan ili vi{e 
programa iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 38.
(Cjeloviti razvojni program)

(1) Cjeloviti razvojni program pred{kolskog odgoja i 
obrazovanja utvr|uje obim i sadr`aj odgojno-obrazovnog rada, 
metodologiju i didakti~ko-metodi~ke upute za odgajatelje.  

(2) Cjeloviti razvojni program obuhvata program njege, 
odgoja i obrazovanja, zdravstvene za{tite, ishrane i socijalne za{tite 
djece pred{kolske dobi i to:

a)  za djecu od {est mjeseci do tri godine starosti,
b)  za djecu od tri do pet godina starosti.
(3) Cjeloviti razvojni program obavezno se ostvaruje u 

pred{kolskoj ustanovi, u ustanovi za djecu bez roditeljskog staranja 
ili u drugim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima se radi sa 
djecom pred{kolske dobi. 

^lan 39.
(Specijalizovani razvojni program)

Specijalizovani razvojni program je dodatni program koji 
ima za cilj realizaciju odgojno-obrazovnih sadr`aja iz oblasti 
muzi~ke, likovne i dramske umjetnosti, sporta, lutkarstva, stranih 
jezika, relaksacije i drugih oblasti koje su u funkciji zadovoljavanja 
posebnih interesovanja i sklonosti djece.

^lan 40.
(Prilago|eni program)

(1) Prilago|eni program pred{kolskog odgoja i obrazovanja je 
program koji se individualno izra|uje za:

a) djecu sa razvojnim pote{ko}ama,
b) nadarenu djecu.
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(2) Prilago|eni program pred{kolskog odgoja i obrazovanja 
za djecu sa razvojnim pote{ko}ama je program koji se izra|uje za 
djecu koja imaju lak{e smetnje u psihi~kom i fizi~kom razvoju i 
za traumati~nu djecu od {est mjeseci starosti do polaska u osnovnu 
{kolu.

(3) Prilago|eni program pred{kolskog odgoja i obrazovanja za 
nadarenu djecu je program koji se realizuje sa nadarenom djecom 
pred{kolske dobi, uz saglasnost roditelja.

(4) Za svako dijete izradit }e se individualni program 
prilago|en njihovim mogu}nostima i sposobnostima.

^lan 41.
(Interventni, kompenzacioni i rehabilitacioni program)

Interventni, kompenzacioni i rehabilitacioni programi su 
specifi~ni odgojno-obrazovni programi kojima se utvr|uju ciljevi, 
zadaci, obim i sadr`aj odgojno-obrazovnog rada za djecu koja 
u svojoj porodici imaju neadekvatne uslove za normalan razvoj 
(roditelji sa smetnjama u psihi~kom i fizi~kom razvoju, dru{tveno 
neprilago|eni roditelji, posebno socijalno ugro`ene porodice, nizak 
obrazovni nivo u porodici i sli~no).

^lan 42.
(Program ja~anja roditeljskih kompetencija)

Program ja~anja roditeljskih kompetencija ima za cilj da, 
kroz razli~ite oblike edukacije roditelja djece pred{kolske dobi, 
oja~a roditeljske kompetencije, omogu}i im put do novih saznanja 
o dje~ijem razvoju.

^lan 43.
(Obavezni program pred{kolskog odgoja i 

obrazovanja pred polazak u osnovnu {kolu)

(1) Obavezni program pred{kolskog odgoja i obrazovanja 
pred polazak u osnovnu {kolu je namijenjen djeci pred{kolske dobi 
koja nisu obuhva}ena nekim drugim oblikom pred{kolskog odgoja i 
obrazovanja, a koja su pred polazak u osnovnu {kolu. 

(2) Program iz stava (1) ovog ~lana obuhvata aktivnosti koje 
se mogu organizovati jednom ili vi{e puta u sedmici u maksimalnom 
dnevnom trajanju od tri sata a ukupnom trajanju od minimalno 150 
sati, u skladu sa potrebama i interesima porodice i djeteta.

^lan 44.
(Dopunski program)

Dopunski program za djecu dr`avljane Bosne i Hercegovine 
povratnike iz inostranstva namijenjen je za rad s djecom pred{kolske dobi 
i ima za cilj u~enje maternjeg jezika i kulture Bosne i Hercegovine. 

^lan 45.
(Ciljevi programa)

Realizovanjem programa iz ~lana 37. ovog zakona pred{kolske 
ustanove stvaraju primjerene uslove za normalan rast i razvoj 
svakog djeteta i dopunjavaju porodi~ni odgoj i obrazovanje djece 
pred{kolske dobi, njihovu lak{u socijalizaciju u dru{tvenu zajednicu 
i bolje uklapanje u {kolski odgojno-obrazovni sistem.

^lan 46.
(Godi{nji program rada i izvje{taji o radu)

(1) Pred{kolska ustanova obavlja djelatnost na osnovu 
godi{njeg programa rada koji se donosi za pedago{ku godinu koja 
traje, po pravilu, od 1. septembra teku}e godine do 31. avgusta 
slijede}e godine. 

(2) Godi{nji program rada obuhvata programe odgoja i 
obrazovanja, programe zdravstvene za{tite, higijene i prehrane, 
programe socijalne za{tite djece, kao i druge programe koje 
pred{kolska ustanova  ostvaruje  u sporazumu sa roditeljima djece 
i osniva~em.

(3) Izvje{taj o radu za proteklu pedago{ku godinu i godi{nji 
program rada za teku}u pedago{ku godinu, na prijedlog stru~nog 
vije}a, usvaja upravni odbor pred{kolske ustanove.

(4) Pred{kolska ustanova dostavlja osniva~u, Ministarstvu i 
Pedago{kom zavodu izvje{taj o radu za proteklu pedago{ku godinu 
i godi{nji program rada za teku}u pedago{ku godinu, u roku od 15 
dana od dana njihovog usvajanja, a najkasnije do kraja septembra 
teku}e godine.

^lan 47.
(Stru~ni nadzor)

S ciljem osiguranja da sve pred{kolske ustanove rade u skladu 
sa Standardima i normativima osigurava se stru~ni nadzor u javnim i 
privatnim pred{kolskim ustanovama koji provodi Pedago{ki zavod.

VI. ODGAJATELJI I STRU^NI SARADNICI

^lan 48.
(Profil stru~njaka)

(1) Razli~ite programe pred{kolskog odgoja i obrazovanja, u 
javnim i privatnim pred{kolskim ustanovama, realizuju odgajatelji 
i stru~ni saradnici  razli~itih profila (pedagozi, specijalni pedagozi, 
logopedi, psiholozi, ljekari, socijalni radnici) s visokom stru~nom 
spremom i polo`enim stru~nim ispitom.

(2) Njegu i brigu o za{titi i unapre|enju zdravlja djece, u dobi 
od {est mjeseci do polaska u osnovnu {kolu, realizuju medicinski 
radnici sa zavr{enim fakultetom, vi{om ili srednjom medicinskom 
{kolom i polo`enim stru~nim ispitom.

(3) Vrsta stru~ne spreme i ostali uslovi za obavljanje 
odgojno-obrazovnog rada u pred{kolskoj ustanovi bli`e se defini{u 
Standardima i normativima i programima pred{kolskog odgoja i 
obrazovanja. 

(4) Za ostale poslove vezane za funkcionisanje pred{kolske 
ustanove (administrativno-finansijske, tehni~ke poslove, poslove 
pripremanja hrane i ostale poslove) pred{kolska ustanova anga`uje 
kadrove odgovoraju}eg usmjerenja {to }e se detaljnije propisati 
Standardima i normativima i op}im aktima pred{kolske ustanove.

(5) Za odgajatelja ne mo`e biti izabrano lice koje je 
pravosna`no osu|eno za krivi~no djelo koje ga ~ini nedostojnim za 
obavljanje poslova i radnih zadataka pred{kolskog obrazovanja.

^lan 49.
(Pripravnici i polaganje stru~nog ispita)

(1) Odgajatelji i stru~ni saradnici sa zavr{enom visokom 
stru~nom spremom, koji prvi put zasnivaju radni odnos u tom 
zanimanju i nemaju polo`en stru~ni ispit, niti prethodno radno 
iskustvo, imaju status pripravnika.

(2) Pripravnici su obavezni nakon jedne godine, a prije isteka 
druge godine neposrednog odgojno-obrazovnog rada, polo`iti 
stru~ni ispit.  

(3) Pripravniku prestaje radni odnos prije isteka druge godine 
neposrednog odgojno-obrazovnog rada ukoliko ne polo`i stru~ni ispit.

(4) Rok iz stava (3) ovog ~lana ne odnosi se na vrijeme 
privremene nesposobnosti za rad, porodiljskog odsustva i drugo 
vrijeme opravdanog odsustva.

(5) Program stru~nog ispita, sastav komisije, na~in polaganja 
stru~nog ispita, obrazac uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu i 
vo|enje evidencije o stru~nom ispitu se ure|uje bli`im propisom 
koji donosi Ministarstvo.

^lan 50.
(Asistenti i volonteri)

U realizaciji programa odgojno-obrazovnog rada u 
pred{kolskim ustanovama mogu u~estvovati i lica s visokom, vi{om 
i srednjom stru~nom spremom odgojno-obrazovnog i medicinskog 
smjera u svojstvu asistenta i volontera, kroz humanitarni rad.
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^lan 51.
(Volonterski rad)

(1) Odgajatelja i stru~nog saradnika sa zavr{enom visokom 
stru~nom spremom bez radnog iskustva u tom zanimanju pred{kolska 
ustanova mo`e primiti na stru~no osposobljavanje za samostalan rad 
i sticanje prava na polaganje stru~nog ispita, bez zasnivanja radnog 
odnosa (volonterski rad). 

(2) Ugovor sa volonterom zaklju~uje se u pisanoj formi. 
Kopiju ugovora pred{kolska ustanova dostavlja nadle`noj slu`bi za 
zapo{ljavanje, u roku od tri dana od dana zaklju~enja ugovora, radi 
evidencije i kontrole.

(3) Trajanje volonterskog rada ra~una se u pripravni~ki sta` i 
radno iskustvo kao uslov za rad na odre|enim radnim mjestima ili 
za polaganje stru~nog ispita.

(4) Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje, kako je to 
utvr|eno propisima za nezaposlena lica.

(5) Radi osiguranja za slu~aj povrede na radu ili profesionalne 
bolesti, pred{kolska ustanova pla}a nadle`noj slu`bi za zapo{ljavanje 
35% od najni`e pla}e za svakog volontera.

(6) Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni 
odmor izme|u dva uzastopna radna dana i sedmi~ni odmor.

^lan 52.
(Zdravstveni pregledi zaposlenika) 

(1) Pred{kolska ustanova du`na je osigurati zdravstveni 
pregled zaposlenika do po~etka pedago{ke godine za tu pedago{ku 
godinu.  

(2) Zaposlenici pred{kolske ustanove du`ni su obaviti 
zdravstveni pregled do po~etka pedago{ke godine za tu pedago{ku 
godinu.  

(3) Ukoliko postoje razlozi za opravdanu sumnju u 
zdravstveno stanje zaposlenika, rukovodilac pred{kolske ustanove  
}e uputiti zaposlenika na ponovni zdravstveni pregled u odgovaraju}u 
zdravstvenu ustanovu. 

(4) Pred{kolska ustanova ne mo`e zaposliti lice koje boluje od 
zarazne ili du{evne bolesti ili ima psihi~ke poreme}aje. 

(5) Ako se u toku trajanja radnog odnosa zaposlenika ustanovi 
da je zaposlenik obolio od zarazne ili du{evne bolesti ili ima psihi~ke 
poreme}aje, bit }e oslobo|en rada sa djecom na realizaciji programa 
pred{kolskog odgoja i obrazovanja u pred{kolskoj ustanovi, te po 
mogu}nosti, raspore|en na druge poslove koji odgovaraju njegovoj 
stru~noj spremi.

(6) Tro{kovi zdravstvenog pregleda padaju na teret osniva~a.

^lan 53.
(Izbor zaposlenika u javnoj pred{kolskoj ustanovi)

(1) Odgajatelji i stru~ni saradnici primaju se u radni odnos, u 
javnoj pred{kolskoj ustanovi, na osnovu javnog konkursa.

(2) Ostali zaposlenici javne pred{kolske ustanove primaju se u 
radni odnos na osnovu javnog oglasa.

(3) Izuzetno, lica iz stava (1) ovog ~lana, mogu se primiti u 
radni odnos na odre|eno vrijeme bez konkursa:

a)  ukoliko se po okon~anju konkursne procedure ne bude 
mogao izabrati kandidat koji ispunjava uslove konkursa, 
pred{kolska ustanova mo`e primiti lice odgovaraju}eg 
profila i stru~ne spreme, na odre|eni period, ne du`i od 90 
dana,

b)   radi zamjene odsutnog zaposlenika, mo`e se primiti lice 
odgovaraju}eg profila i stru~ne spreme, koje ispunjava us-
love predvi|ene ovim zakonom, na odre|eni period, ne 
du`i od 90 dana.

(4) Javni konkurs/oglas raspisuje upravni odbor i objavljuje ga 
u dnevnom listu, a sprovodi ga konkursna komisija.

(5) Odluku o izboru zaposlenika iz stavova (1) i (2) ovog 
~lana, na osnovu prijedloga konkursne komisije, donosi direktor 
pred{kolske ustanove.

(6) Zaposlenik nezadovoljan odlukom direktora pred{kolske 
ustanove mo`e ulo`iti ̀ albu upravnom odboru pred{kolske ustanove, 

u roku od osam dana od dana prijema obavijesti o odluci direktora iz 
stava (5) ovog ~lana.

(7) Odluka upravnog odbora pred{kolske ustanove je 
kona~na. 

^lan 54.
(Izbor zaposlenika u privatnoj pred{kolskoj ustanovi)

Na~in izbora odgajatelja, stru~nih saradnika i drugih 
zaposlenika privatne pred{kolske ustanove ure|uje se aktom o 
osnivanju, pravilima i drugim op}im aktom privatne pred{kolske 
ustanove.

^lan  55.
(Raspored radnog vremena)

Raspored radnog vremena odgajatelja, stru~nih saradnika 
i drugih zaposlenika, u sklopu utvr|enog broja radnih sati u toku 
sedmice, reguli{e se pravilima ili drugim op}im aktima pred{kolske 
ustanove u skladu sa zakonom.

^lan 56.
(Godi{nji odmor)

(1) Odgajatelji i stru~ni saradnici koriste godi{nji odmor, u 
pravilu, u razdoblju u kome se ne realizuju sadr`aji pred{kolskog 
odgoja i obrazovanja i godi{nji odmor mo`e trajati najvi{e 30 radnih 
dana.

(2) Ukoliko zaposlenici iz stava (1) ovog ~lana iz opravdanih 
razloga, {to cijeni direktor, ne iskoriste godi{nji odmor u razdoblju 
navedenom u stavu (1) ovog ~lana, mogu godi{nji odmor iskoristiti 
najkasnije do 30. juna naredne kalendarske godine.

(3) Ostali zaposlenici pred{kolske ustanove koriste godi{nji 
odmor u skladu sa odredbama utvr|enim op}im aktom pred{kolske 
ustanove.

^lan 57.
(Stru~no usavr{avanje)

(1)  Odgajatelji i stru~ni saradnici obavezni su se stalno 
usavr{avati u struci.  

(2) Potreba stru~nog usavr{avanja odnosi se i na ostale 
zaposlenike pred{kolske ustanove.

(3) Program i na~in usavr{avanja iz stavova (1) i (2) ovog 
~lana donosi pred{kolska ustanova.

^lan 58.
(Napredovanje u struci i sticanje vi{ih stru~nih zvanja)

(1) Odgajatelji i stru~ni saradnici mogu, dok su u radnom 
odnosu u pred{kolskoj ustanovi, napredovati u vi{e stru~no zvanje 
mentora i savjetnika.

 (2) Bli`i propis o postupku, na~inu i uslovima za napredovanje 
u struci i sticanje vi{ih stru~nih zvanja iz stava (1) ovog ~lana donosi 
Ministarstvo.

VII. STRU^NA TIJELA

^lan 59.
(Stru~ni organi)

Stru~na tijela u pred{kolskim ustanovama su stru~no vije}e i 
stru~ni aktivi.

^lan 60.
(Stru~no vije}e)

(1) Stru~no vije}e ~ine svi stru~ni zaposlenici pred{kolske 
ustanove.

(2) Stru~no vije}e obavlja slijede}e poslove: 
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prati i analizira organizovanje i realizovanje programa a) 
odgojno-obrazovnog rada,
utvr|uje program stru~nog usavr{avanja odgajatelja i prati b) 
njegovo realizovanje,
razmatra i utvr|uje prijedlog godi{njeg programa rada,c) 
razmatra i daje primjedbe na izvje{taj o radu stru~nih d) 
tijela,
osniva, prati i analizira rad stru~nih tijela,e) 
 predla`e predstavnika upravnog odbora,f) 
predla`e i prati realizaciju saradnje s roditeljima i g) 
lokalnom zajednicom.

(3)  Stru~nim vije}em rukovodi direktor pred{kolske ustanove. 

^lan 61.
(Stru~ni aktivi)

(1) Stru~ni aktivi se formiraju od odgajatelja i stru~nih 
saradnika po dobnim skupinama u kojima se realizuje odgojno-
obrazovni proces u pred{kolskoj ustanovi.

(2) Stru~ni aktiv obavlja slijede}e poslove: 
a)  brine o uskla|ivanju rada istih dobnih skupina, 
b)  preduzima mjere za uspje{nu realizaciju programa, 
c)  prati cjelokupan razvoj i aktivnost djece te predla`e mjere 

za njihovu uspje{nost.
(3) Stru~nim aktivom upravlja predsjednik aktiva, kojeg bira-3) Stru~nim aktivom upravlja predsjednik aktiva, kojeg bira-

ju svi ~lanovi aktiva.

VIII. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE 
PRED[KOLSKOM USTANOVOM

^lan 62.
(Upravni odbor)

(1) Organ upravljanja u javnoj pred{kolskoj ustanovi je 
upravni odbor.

(2) Upravni odbor odgovoran je za utvr|ivanje politike 
pred{kolske ustanove, op}enito za upravljanje pred{kolskom 
ustanovom i uspje{no kori{tenje kadrovskih i materijalnih resursa.

(3) Predsjedniku i ~lanovima upravnog odbora mo`e se 
odrediti naknada za rad aktom osniva~a.  

^lan 63.
(Sastav upravnog odbora)

(1) Upravni odbor javne pred{kolske ustanove broji tri do pet 
~lanova, koje imenuje osniva~.

(2) ^lanovi upravnog odbora biraju se na osnovu javnog 
konkursa po principu paritetne zastupljenosti osniva~a, vije}a 
roditelja i stru~nog osoblja pred{kolske ustanove.

(3) Konkurs raspisuje osniva~, a provodi komisija u kojoj su po 
jedan predstavnik osniva~a, vije}a roditelja i pred{kolske ustanove, 
koju imenuje osniva~.

(4) ^lanove komisije iz stava (3) ovog ~lana predla`u organi 
subjekata koji ~ine komisiju.

(5) ^lanovi upravnog odbora biraju se na mandat od ~etiri 
godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora.

(6) Ukoliko upravni odbor ne obavlja poslove iz svoje 
nadle`nosti osniva~ }e pokrenuti postupak razrje{enja ~lanova 
postoje}eg i imenovanja ~lanova privremenog upravnog odbora.

(7) Privremeni upravni odbor imenuje se i u slu~aju kada se 
upravni odbor ne mo`e konstituisati u skladu sa ovim zakonom ili 
kada se postupak koji prethodi imenovanju ne okon~a u zakonom 
odre|enom roku.

(8) Mandat privremenog upravnog odbora traje najdu`e 90 
dana. 

(9) Sastav upravnog odbora javne pred{kolske ustanove mora 
odra`avati nacionalnu strukturu djece i roditelja, osoblja i osniva~a, 
onako kako ona u datom trenutku izgleda, u principu, prema popisu 
stanovni{tva u BiH iz 1991. godine.

(10) Upravni odbor, u pravilu, }e odra`avati i ravnopravnu 
zastupljenost spolova.

^lan 64.
(Ovla{tenja upravnog odbora)

Upravni odbor kao organ upravljanja, osim ovla{tenja 
predvi|enih Zakonom o ustanovama, ima i slijede}a ovla{tenja: 

a)  donosi pravila i druga op}a akta pred{kolske ustanove,
b)  donosi godi{nji program rada pred{kolske ustanove,
c)  utvr|uje planove rada i razvoja pred{kolske ustanove,
d)  na propisan na~in donosi odluku o statusnim promjenama 

na koje je data saglasnost i prijavljuje njihov upis u regis-
tre,

e)  odlu~uje o mjerilima i kriterijima upisa djece, 
f)  imenuje direktora pred{kolske ustanove,
g)  rje{ava po zahtjevu o upravnoj stvari iz svog djelokruga, 
h)  rje{ava o `albama kao drugostepeni organ i
i)  obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, aktom o osni-

vanju i pravilima pred{kolske ustanove.

^lan 65.
(Direktor)

(1) Organ rukovo|enja i stru~ni rukovodilac pred{kolske 
ustanove je direktor. 

(2) Direktor pred{kolske ustanove odgovoran je za upravljanje 
i realizaciju programskih aktivnosti  pred{kolske ustanove.

(3) Upravni odbor raspisuje konkurs za izbor direktora javne 
pred{kolske ustanove, koji se objavljuje u dnevnom listu.

(4) Konkurs za direktora javne pred{kolske ustanove sadr`i 
odgovaraju}e uslove iz ~lana 66., trajanje konkursa, postupak 
i trajanje izbora kandidata i na~in obavje{tavanja kandidata o 
rezultatima konkursa.

(5) Kandidat za direktora javne pred{kolske ustanove, 
uz prijavu na konkurs, dostavlja i svoj program rada i razvoja 
pred{kolske ustanove za period na koji se imenuje.

(6) Nakon provedene procedure konkursa, Upravni odbor na 
osnovu pribavljenog mi{ljenja Pedago{kog zavoda i saglasnosti 
osniva~a, vr{i izbor i imenovanje direktora javne pred{kolske 
ustanove.

(7) Direktora privatne pred{kolske ustanove imenuje osniva~.

^lan 66.
(Uslovi za imenovanje direktora)

(1) Za direktora pred{kolske ustanove mo`e biti imenovano 
lice koje, pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, ima visoku 
stru~nu spremu (VSS) iz oblasti pred{kolskog odgoja, pedagogije, 
specijalne pedagogije ili psihologije i najmanje pet godina iskustva 
u struci nakon sticanja odgovaraju}e visoke stru~ne spreme, te da se 
isti~e organizacionim sposobnostima.

(2) Ukoliko se na ponovljeni konkurs ne jave lica sa visokom 
stru~nom spremom koja ispunjavaju uslove iz stava (1) ovog ~lana, 
za direktora pred{kolske ustanove mo`e biti imenovan istaknuti, u 
praksi dokazani nastavnik pred{kolskog odgoja i obrazovanja sa 
{estim stepenom stru~ne spreme.

^lan 67.
(Ograni~enja za imenovanje direktora)

(1) Direktor javne pred{kolske ustanove se imenuje na period 
od ~etiri godine i isto lice mo`e biti ponovo imenovano, a najvi{e 
dva puta uzastopno u istoj pred{kolskoj ustanovi.

(2) Za direktora pred{kolske ustanove ne mo`e se imenovati:
lice koje je krivi~no ka`njavano za djelo koje ga a) 
~ini nedostojnim za obavljanje funkcije direktora u 
pred{kolskoj ustanovi,
lice koje je imenovano za direktora pred{kolske ustanove b) 
u dva uzastopna mandata, u pred{kolskoj ustanovi za koju 
se kandiduje,
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lice za koje je pravosna`nom sudskom presudom utvr|ena c) 
nezakonitost u vr{enju poslova na poziciji direktora. 

^lan 68.
(Vr{ilac du`nosti direktora)

(1) Ako se na raspisani konkurs ne prijavi niti jedan kandidat, 
odnosno ako niko od prijavljenih kandidata ne ispunjava propisane 
uslove ili ako osniva~ odbije dati saglasnost za predlo`enog 
kandidata, konkurs se mora ponoviti.

(2) Do izbora direktora na osnovu ponovljenog konkursa, 
upravni odbor }e imenovati vr{ioca du`nosti direktora, na period 
najdu`e do {est mjeseci.

^lan 69.
(Poslovi direktora)

Pored poslova utvr|enih Zakonom o ustanovama, direktor 
pred{kolske ustanove obavlja i slijede}e poslove:

sara|uje s organima i tijelima op}inske i kantonalne  vlasti a) 
i najbli`im okru`enjem pred{kolske ustanove,
predla`e godi{nji plan i sa~injava prijedlog programa rada b) 
pred{kolske ustanove,
zastupa i predstavlja pred{kolsku ustanovu i odgovara za c) 
zakonitost rada pred{kolske ustanove,
brine se za provo|enje odluka upravnog odbora, stru~nog d) 
vije}a i  drugih organa i tijela pred{kolske ustanove,
rukovodi sjednicama stru~nog vije}a, e) 
vr{i prijem zaposlenika u radni odnos, f) 
odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenika g) 
iz radnog odnosa u prvom stepenu,
vr{i ocjenjivanje rada zaposlenika pred{kolske ustanove,h) 
podnosi upravnom odboru izvje{taj o radu i finansijskom i) 
poslovanju pred{kolske ustanove,
obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, aktom o j) 
osnivanju i pravilima pred{kolske ustanove.

^lan 70.
(Prijevremeno razrje{enje du`nosti 

direktora javne pred{kolske ustanove)

(1) Upravni odbor javne pred{kolske ustanove mo`e razrije{iti 
direktora, uz saglasnost osniva~a pred{kolske ustanove, i prije isteka 
vremena na koje je imenovan, u slijede}im slu~ajevima:

a) na zahtjev direktora,
b) ako utvrdi da je rad direktora neuspje{an u realizaciji 

godi{njeg programa rada,
c) ako organizacija rada pred{kolske ustanove nije uskla|ena 

sa Standardima i normativima, krivicom direktora
d) ako utvrdi da je odgovoran za neuspje{an ili nezakonit rad 

pred{kolske ustanove,
e)  u drugim slu~ajevima predvi|enim zakonom, aktom o 

osnivanju ili pravilima pred{kolske ustanove.
(2) Upravni odbor javne pred{kolske ustanove mo`e donijeti 

odluku o prijevremenom razrje{enju direktora po okon~anju 
postupka utvr|ivanja odgovornosti i uz saglasnost osniva~a.

(3) Ukoliko nadle`ni inspektor pri obavljanju nadzora utvrdi 
nezakonitosti u radu direktora o svom  rje{enju i nalazu obavje{tava 
upravni odbor  javne pred{kolske ustanove.

(4) Ukoliko upravni odbor javne pred{kolske ustanove ne 
preduzme potrebne mjere, nadle`ni inspektor o tome obavje{tava 
osniva~a javne pred{kolske ustanove. 

^lan 71.
(Prijedlog za prijevremeno  razrje{enje direktora)

Prijedlog za prijevremeno razrje{enje direktora javne 
pred{kolske ustanove, u postupku utvr|ivanja odgovornosti iz 
razloga utvr|enih u ~lanu 70. ovog zakona, mo`e dati osniva~ i 
najmanje 2/3 ~lanova upravnog odbora.

^lan 72.
(Mirovanje prava iz radnog odnosa)

Licu koje je imenovano za direktora pred{kolske ustanove, 
pred{kolska ustanova u kojoj je  zaposlen du`na je na njegov zahtjev 
osigurati mirovanje njegovih prava iz radnog odnosa najdu`e ~etiri 
godine od dana imenovanja, u skladu sa zakonom.

^lan 73.
(Vije}e roditelja)

(1) Roditelji djece uklju~ene u pred{kolsku ustanovu imaju 
pravo formirati vije}e roditelja, a pred{kolska ustanova je du`na 
pomo}i im pri formiranju  vije}a roditelja. 

(2) ^lanove vije}a roditelja biraju roditelji.
(3) Na~in i procedura za osnivanje i rad vije}a roditelja 

utvr|uju se op}im aktom pred{kolske ustanove.
(4) Vije}e roditelja:
a) promovi{e interese pred{kolske ustanove u  lokalnoj 

zajednici,
b) predo~ava stavove roditelja upravnom  odboru pred{kolske 

ustanove,
c) poti~e anga`ovanje roditelja u radu pred{kolske ustanove,
d) informi{e upravni odbor o svojim stavovima  kada  to 

ocijeni potrebnim, ili na zahtjev upravnog odbora, o 
pitanjima koja se odnose na rad pred{kolske ustanove,

e) kandiduje predstavnika roditelja u upravni odbor.

IX. OP]A AKTA PRED[KOLSKE USTANOVE

^lan 74.
(Pravila)

(1) Pred{kolska ustanova kao osnovni op}i akt ima pravila 
koja donosi upravni odbor, uz prethodnu saglasnost osniva~a. 

(2) Pravilima pred{kolske ustanove, pored pitanja utvr|enih 
ovim zakonom, ure|uju se i pitanja koja se odnose na: 

a)  naziv i sjedi{te pred{kolske ustanove, 
b)  osniva~a pred{kolske ustanove, 
c)  obaveze pred{kolske ustanove prema osniva~u, 
d)  djelatnost pred{kolske ustanove, 
e)  na~in i uslove obavljanja djelatnosti,
f)  odnos prema korisnicima usluga,
g)  statusne promjene,
h)  na~in sticanja i raspore|ivanja sredstava za rad,
i)   broj ~lanova upravnog odbora,
j)  imenovanje i razrje{enje direktora pred{kolske ustanove,
k) organe pred{kolske ustanove, njihova prava, obaveze i 

odgovornosti, te uslove i na~in njihovog izbora i 
 razrje{enja,
l)  op}e akte koji se donose u pred{kolskoj ustanovi i na~in 

njihovog dono{enja, 
m) lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje, njihova 

ovla{tenja i odgovornosti, 
n)  na~in ostvarivanja javnosti rada pred{kolske ustanove, 
o) prijem i ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti 

zaposlenika u pred{kolskoj ustanovi, i
p) druga pitanja zna~ajna za rad pred{kolske ustanove.

^lan 75.
(Drugi op}i akti)

           
(1) Pred{kolska ustanova donosi pravilnik o unutra{njoj 

organizaciji i na~inu rada, uz prethodnu saglasnost osniva~a. 
(2) Pred{kolska ustanova donosi i druge op}e akte u skladu sa 

zakonom, aktom o osnivanju i pravilima.
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X. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

^lan 76.
(Obaveza vo|enja dokumentacije i evidencije)

(1) Pred{kolska ustanova obavezna je voditi pedago{ku 
dokumentaciju i evidenciju predvi|enu ovim zakonom, drugim 
zakonima i podzakonskim aktima.

(2) Pred{kolska ustanova posebno je obavezna voditi 
evidenciju o: 

a) djeci upisanoj u pred{kolsku ustanovu,
b) pra}enju i napredovanju djece (dosije djeteta),
c) prikupljanju sredstava od roditelja, osniva~a i donatora,
d) djeci s posebnim potrebama,
e) djeci smje{tenoj u druge porodice.
(3) Rokovi za ~uvanje dokumentacije iz stava (2) ovoga ~lana 

reguli{u se posebnim propisom.
(4) Pravilnik o na~inu vo|enja pedago{ke i ostale evidencije i 

dokumentacije pred{kolske ustanove donosi Ministarstvo.

XI. FINANSIRANJE PRED[KOLSKIH USTANOVA

^lan 77.
(Sredstva koja osigurava osniva~)

(1) Osniva~ pred{kolske ustanove osigurava sredstva potrebna 
za osnivanje, rad i provo|enje programa pred{kolskog odgoja i 
obrazovanja u skladu sa Standardima i normativima.

(2) Osniva~ osigurava sredstva za: pla}e uposlenika (bruto), 
 naknade i druga materijalna prava koja nemaju karakter pla}a, 
materijalne tro{kove, nabavku osnovne opreme i u~ila, potro{ni 
materijal za odgojno-obrazovni rad, amortizaciju i teku}e 
investiciono odr`avanje objekata, dio radno-igrovnog materijala 
(igra~ke i drugi osnovni didakti~ki materijal).

^lan 78.
(Sredstva iz drugih izvora)

(1) Programi pred{kolskog odgoja i obrazovanja, izuzev 
obaveznog pred{kolskog odgoja, finansijski se mogu podupirati i 
na slijede}i na~in: 

od roditelja djece pred{kolske dobi, ovisno o socijalnom a) 
statusu,
donacijama,b) 
iz legata, poklona i zavje{tanja,c) 
vr{enjem usluga.d) 

(2) Kriterije o participaciji, ovisno o socijalnom statusu, donosi 
upravni odbor pred{kolske ustanove, uz predhodno pribavljenu 
saglasnost osniva~a.

 
^lan 79.

(Participacija korisnika usluga)

Sredstva za realizaciju kra}ih i specijalizovanih programa rada 
i tro{kove ishrane djece osiguravaju korisnici usluga.

^lan 80.
(Obaveze obrazovnih vlasti)

Ministarstvo javnim pred{kolskim ustanovama osigurava: 
sredstva za nabavku dijela didakti~kog materijala, u a) 
skladu sa mogu}nostima,
stru~no usavr{avanje kadrova u odgoju i obrazovanju  b) 
putem Pedago{kog zavoda,
razvoj pred{kolskih programa rada putem Pedago{kog zavoda,c) 
evaluaciju pred{kolskih programa rada putem Pedago{kog d) 
zavoda,
dio sredstava za realizaciju specijaliziovnih programa e) 
rada, u skladu sa mogu}nostima,
sufinansiranje izdava~ke djelatnost ustanove. f) 

^lan 81.
(Sredstva za realizaciju socijalne za{tite)

Iz sredstava bud`eta Kantona u skladu sa zakonom, sufinansira 
se dio tro{kova pred{kolskog odgoja i obrazovanja za: 

djecu bez roditeljskog staranja; a) 
djecu s posebnim potrebama; b) 
djecu invalida; c) 
djecu civilnih `rtava rata; d) 
djecu nezaposlenih roditelja; e) 
djecu samohranih roditelja; f) 
djecu korisnika socijalnih primanja; g) 
djecu redovnih studenata.h) 

^lan 82.
(Zdravstvena za{tita)

Organi i institucije nadle`ne za oblast zdravstva na podru~ju 
Kantona, u skladu sa odgovaraju}im federalnim i kantonalnim 
zakonima osiguravaju: 

realizaciju i sufinansiranje preventivnih programa a) 
zdravstvene za{tite i unapre|enja zdravlja djece,
u~e{}e ljekara, stomatologa i medicinskih sestara u b) 
realizaciji programa zdravstvene za{tite i unapre|enja 
zdravlja djece i njihovo stru~no usavr{avanje,
provo|enje sanitarnih pregleda zaposlenika u pred{kolskim c) 
ustanovama,
provo|enje pregleda djece pred upis u pred{kolsku d) 
ustanovu.

 

^lan 83.
(Osiguranje sredstava za ostale potrebe)

Osniva~ osigurava sredstva za razvoj djelatnosti pred{kolskog 
odgoja i obrazovanja, finansiranje odjela pred{kolskih ustanova 
u bolnicama, odjeljenja za djecu s posebnim potrebama pri 
odgovaraju}im zavodima, za djecu nacionalnih manjina, posebno 
djecu Roma, kao i subvencije za cijenu grijanja, komunalije, vode, 
elektri~ne energije, PTT usluga i RTV takse, koje se svrstavaju u 
kategoriju doma}instva.

^lan 84.
(Sredstva za djecu iz hraniteljskih porodica)

Smje{taj djece u pred{kolske ustanove, za djecu iz hraniteljskih 
porodica, finansira se na na~in utvr|en aktima nadle`nih organa i 
institucija iz oblasti socijalne politike.

XII.  NADZOR                                                                 

^lan 85.
(Nadzor nad primjenom programa, Standarda i normativa)

(1) Nadzor nad provo|enjem i primjenom ovog zakona, u 
dijelu primjene Standarda i normativa i programa pred{kolskog 
odgoja i obrazovanja, vr{i Ministarstvo.

(2) Zakonitost i uslove rada u pred{kolskoj ustanovi kontroli{e 
nadle`na inspekcija.

^lan 86.
(Nadzor nad primjenom ostalih programa)

Nadzor nad provo|enjem ovog zakona koji se odnosi na 
program zdravstvene za{tite, prehrane djece, sanitarne uslove, 
kao i socijalnu za{titu provode kantonalno ministarstvo nadle`no 
za oblast zdravstva i kantonalno ministarstvo nadle`no za oblast 
socijalne politike, svako u okviru svoje nadle`nosti.
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XIII. ZA[TITA PRAVA

^lan 87.
(Prijava zbog kr{enja zakona)

(1) Prijave zbog kr{enja principa definisanih ovim zakonom 
mogu se podnijeti nadle`noj inspekciji, koja }e rje{enjem utvrditi 
opravdanost podnesene prijave i nalo`iti otklanjanje eventualno 
utvr|enog kr{enja zakona.

(2) Ako rje{enje iz prethodnog stava ne bude doneseno u 
roku od 30 dana od dana podno{enja prijave, ili ako stranka nije 
zadovoljna rje{enjem, mo`e podnijeti `albu Ministarstvu.

(3) Ministarstvo je obavezno rje{iti po `albi iz prethodnog 
stava u roku od 30 dana.

(4) Nezadovoljna stranka mo`e pokrenuti postupak pred 
nadle`nim sudom.

^lan 88.
(Pokretanje disciplinskog postupka)

Protiv zaposlenika pred{kolske ustanove koji postupaju 
suprotno ovom zakonu disciplinski postupak pokre}e direktor 
pred{kolske ustanove.

XIV. KAZNENE ODREDBE

^lan 89.

(1) Pred{kolska ustanova }e se kazniti nov~anom kaznom od 
2.000 KM do 10.000 KM za prekr{aj ako:

a)  zapo~ne sa radom prije pribavljanja rje{enja o odobrenju za 
obavljanje djelatnosti pred{kolskog odgoja i obrazovanja 
(~lan 27. stav (1)),

b)  ako nastavi obavljati djelatnost protivno ~lanu 30. stav (4) 
ovog zakona.  

(2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno 
lice u pred{kolskoj ustanovi nov~anom kaznom od 600 KM do 
3.000 KM.

(3) Za prekr{aj propisan ovim ~lanom, uz nov~anu kaznu, 
mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrana obavljanja djelatnosti 
pred{kolskoj ustanovi, odnosno du`nosti odgovornom licu u 
pred{kolskoj ustanovi.

^lan 90.

(1) Pred{kolska ustanova }e se kazniti nov~anom kaznom od 
1.000 KM do 5.000 KM za prekr{aj ako:  

a)  nije u roku podnijela prijavu za upis u Registar (~lan 28. 
stav (2)),

b)  nije u roku dostavila izvje{taj o radu i godi{nji program 
rada (~lan 46. stav (4)),

c)  ne osigura zdravstveni pregled zaposlenika (~lan 52. stav 
(1)).

(2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno 
lice u pred{kolskoj ustanovi nov~anom kaznom od 500 do 2.500 KM.

^lan 91.

(1) Pred{kolska ustanova }e se kazniti nov~anom kaznom od 
800 KM do 4.000 KM za prekr{aj ako: 

a)  zaposli lice neodgovaraju}e stru~ne spreme na provo|enju 
programa pred{kolskog odgoja i obrazovanja suprotno 
~lanu 48. st. (1), (2) i (4) ovog zakona,
zaposli lice protivno odredbama ~lana 48. stav (5) i ~lana b) 
52. stav (4) ovog zakona.
zaposli lice protivno odredbama ~lana 53. st. (1), (2), (3), c) 
(4) i (5) ovog zakona.

(2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno 
lice u pred{kolskoj ustanovi nov~anom kaznom od 400 do 2.000 
KM.

XV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 92.
(Status odgajatelja i stru~nih saradnika bez 

odgovaraju}e stru~ne spreme)

(1) Odgajatelji i stru~ni saradnici koji su danom stupanja na 
snagu ovog zakona zate~eni u radnom odnosu u pred{kolskoj ustanovi, 
a nemaju potreban stepen stru~ne spreme iz ~lana 48. stav (1) ovog 
zakona, mogu nastaviti obavljanje poslova odgojatelja ili stru~nog 
saradnika, ali su du`ni u roku od ~etiri godine od dana stupanja na 
snagu ovog zakona ste}i propisani stepen stru~ne spreme.

(2) Odgajateljima i stru~nim saradnicima prestaje radni odnos 
u pred{kolskoj ustanovi ukoliko ne steknu propisani stepen stru~ne 
spreme u roku iz stava (1) ovog ~lana.

(3) Izuzetno, odgajatelji sa vi{om i srednjom stru~nom 
spremom koji imaju vi{e od 20 godina radnog sta`a u ustanovama 
pred{kolskog odgoja i obrazovanja a zate~eni su na poslovima 
odgajatelja, mogu obavljati poslove na kojima su zate~eni i nakon 
stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 93.
(Obaveze odgajatelja i stru~nih saradnika 

koji nemaju polo`en stru~ni ispit)

(1) Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona rade u 
pred{kolskoj ustanovi kao odgajatelji i stru~ni saradnici, a nemaju 
polo`en stru~ni ispit, obavezni su polo`iti stru~ni ispit u roku od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Lica koja rade na poslovima njege i zdravstvene za{tite 
djece sa srednjom stru~nom spremom (njegovateljice djece), ukoliko 
danom stupanja na snagu ovog zakona nemaju polo`en stru~ni ispit, 
obavezni su polo`iti stru~ni ispit  u roku od dvije godine od dana 
stupanja na snagu ovog zakona.

(3)  Licima iz stavova (1) i (2) ovog ~lana prestaje radni odnos 
u pred{kolskoj ustanovi, ukoliko ne polo`e stru~ni ispit u roku iz 
stavova (1) i (2) ovog ~lana.

 
^lan 94.

(Obaveza uskla|ivanja djelatnosti i op}ih akata)

Pred{kolske ustanove du`ne su uskladiti svoju djelatnost, rad, 
poslovanje i op}a akta sa odredbama ovog zakona i drugih propisa u 
roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

^lan 95.
(Obaveza izbora organa rukovo|enja)

(1) Direktori koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona 
zate~eni u mandatu ostaju na du`nosti do isteka mandata, ukoliko 
ispunjavaju uslove za izbor direktora propisane ovim zakonom.

(2) Lica iz prethodnog stava koja ne ispunjavaju uslove propisane 
ovim zakonom ostaju na du`nosti do izbora direktora u skladu sa 
~lanom 65. ovog zakona, a najdu`e {est mjeseci od dana stupanja na 
snagu ovog zakona.

^lan 96.
(Dono{enje podzakonskih akata) 

(1) Ministarstvo }e u roku od {est mjeseci od dana stupanja na 
snagu ovog zakona donijeti:

Standarde i normative iz ~lana 16. stav (2),a) 
Programe iz ~lana 37. stav (1) ta~ke a) i  f),b) 
Pravilnik o na~inu polaganja stru~nog ispita, obrazac c) 
uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu i vo|enje 
evidencije o stru~nom ispitu iz ~lana  49. stav (5),
Pravilnik o postupku, na~inu i uslovima za napredovanje d) 
u struci i sticanje vi{ih stru~nih zvanja (~lan 58. stav (2)),
Pravilnik o na~inu vo|enja pedago{ke i ostale evidencije i e) 
dokumentacije pred{kolske ustanove iz ~lana 76. stav (4).

(2) Do dono{enja propisa iz stava (1) ovog ~lana primjenjivat }e 
 se postoje}i propisi, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
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^lan 97.
(Prelazak na obavezni pred{kolski odgoj i obrazovanje) 

(1) Obavezan pred{kolski odgoj i obrazovanje za djecu u 
godini prije polaska u osnovnu {kolu, u skladu sa ovim zakonom, 
otpo~et }e se realizovati od pedago{ke 2010/2011. godine.

(2) U sredini u kojoj nema pred{kolske ustanove, obavezni 
program pred{kolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu 
{kolu realizovat }e se uz kori{tenje prostornih kapaciteta osnovne 
{kole. 

^lan 98.
(Prestanak primjene prethodnog zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena 
Zakona o pred{kolskom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine 
Tuzlanskog kantona“, br. 8/98 i 6/04).

^lan 99.
(Stupanje na snagu zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja 
u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

 B o s n a  i  H e r c e g o v i n a Predsjednik
 Federacija Bosne i Hercegovine Skup{tine Tuzlanskog kantona 
 T U Z L A N S K I  K A N T O N   
 S k u p { t i n a Mr. sci. Amir Fazli}, v.r.
 Broj: 01-02-587-20/09   
 Tuzla, 13.10.2009. godine

                                 
         

451
Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka c) Ustava Tuzlanskog 

kantona („Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“ br. 
7/97 i 3/99 i „Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“ br. 13/99, 
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, 
Skup{tina Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj 09.11.2009. 
godine, donosi

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VISOKOM  OBRAZOVANJU

^lan  1.

U ~lanu 51. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine 
Tuzlanskog kantona“, br. 8/08 i 11/09), u stavu (1) ta~ki a), iza rije~i 
„daje“, dodaju se rije~i “prethodnu saglasnost na listu kandidata za 
izbor rektora”.

^lan  2.

U ~lanu 53. stavu (1), iza rije~i „~lanova“ bri{e se ta~ka, 
stavlja zarez i dodaju se rije~i „uz prethodno pribavljenu saglasnost 
upravnog odbora visoko{kolske ustanove, na listu kandidata u dijelu 
po{tivanja procedura i uslova propisanih ovim zakonom, Zakonom 
o univerzitetu i statutom“.

U ~lanu 53. iza stava (4), dodaje se novi stav (5) koji glasi:
„(5) Nastavnici koji u toku mandata sti~u uslove za penziju ne 

mogu biti izabrani za rektora javnog univerziteta  i direktora javne 
visoke {kole.“.

^lan  3.

U ~lanu 58. iza stava (3), dodaje se novi stav (4) koji glasi:
„(4) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, rektor je ~lan senata po 

funkciji.“.
^lan  4.

U ~lanu 78. stavu (1), rije~ „minimalni“ bri{e se.

^lan  5.

U ~lanu 79. stavu (1), rije~ „minimalni“ bri{e se.

^lan  6.

U ~lanu 80. stavu (1), rije~ „minimalni“ bri{e se.

^lan  7.

U ~lanu 81. stavu (1), rije~ „minimalni“ bri{e se.

^lan 8.

Iza ~lana 81. dodaje se novi ~lan 81a. koji glasi:
„^lan 81a.

Za izbor u nau~no-nastavna, umjetni~ko-nastavna, nastavna 
i umjetni~ka zvanja iz ~lanova 78., 79., 80. i 81., kandidati koji 
konkuri{u u javnu visoko{kolsku ustanovu a nisu zaposlenici iste, 
prila`u dokaz o radnom iskustvu u struci koji je potreban za izbor.“

^lan  9.

U ~lanu 124., stav (3) mijenja se i glasi:
„ (3) Student mo`e prenijeti u narednu godinu studija unutar 

trajanja jednog ciklusa najvi{e 10 ECTS  bodova ili najvi{e dva 
predmeta ukoliko zajedno nose vi{e od 10 ECTS bodova“. 

^lan  10.

U ~lanu 125. stavu (3), rije~i „u narednoj godini mo`e se 
finansirati iz bud`eta Kantona“ zamjenjuju se rije~ima „sti~e status 
studenta koji se finansira  iz bud`eta  Kantona“.

^lan  11.

U ~lanu 151. iza stava (2), dodaju se novi stavovi (3), (4) i (5)  
koji glase:

“(3) Student upisan na dodiplomski studij na dan  stupanja 
na snagu ovog zakona, a koji je odslu{ao i ovjerio sve obaveze iz 
pretposljednje godine studija, ima pravo upisati  zavr{nu godinu 
studija i bez ispunjavanja utvr|enih uslova za upis u zavr{nu godinu 
studija, pod uslovom da ga u narednoj akademskoj godini susti`e 
generacija studenata upisana po izmijenjenom nastavnom planu i 
programu.

(4) Izuzetno, u akademskoj 2009/10. godini, student koji 
je upisan po nastavnom planu i programu koji je va`io prilikom 
upisa u prvu godinu studija mo`e prenijeti najvi{e ~etiri predmeta 
iz prethodne dvije godine studija, a ~ija ukupna du`ina trajanja 
prenesenih predmeta ne prelazi {est semestara.

(5) Student, iz stava (4) ovog ~lana, u akademskoj 2009/10. 
godini ne mo`e polagati ispite iz teku}e godine studija dok ne polo`i 
ispite iz godine koja je prethodila godini u kojoj je student stekao 
uslov za prelazak u teku}u godinu”.       

Dosada{nji stavovi (3) do (6) postaju stavovi (6) do (9).
Iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:
„(10) Odredbe stava (3) ~lana 124. i odredbe stava (3) ovog 

~lana primjenjuju se od akademske 2009/10. godine. 

^lan  12.

^lan 155. mijenja se i glasi: 
„(1) Propisi za sprovo|enje ovog zakona donijet }e se u roku 

od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
 (2) Visoko{kolska ustanova je du`na uskladiti statut i druge 

akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
 (3) Do dono{enja akata iz stavova (1) i (2) ovog ~lana 

primjenjivat }e se propisi koji su va`ili do dana stupanja na snagu 
ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
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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 9.6.2011. године, доноси

Z A K O N
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

ПРЕДШКОЛСКОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ

Члан  1.

У члану 48. Закона о предшколском одгоју и 
образовању („Службене новине Тузланског кантона“, број 
12/09), ставови (1) и (2)  мијењају  се и гласе:

„(1) Различите програме предшколског одгоја и 
образовања у јавним и приватним предшколским установама, 
реализују одгајатељи и стручни сарадници  различитих профила 
(педагози, специјални педагози, психолози, љекари, социјални 
радници и лица са завршеним факултетом друштвених наука) 
с високом стручном спремом или еквивалентом и положеним 
стручним испитом.

(2) Његу и бригу о заштити и унапређењу здравља 
дјеце, у доби од шест мјесеци до поласка у основну школу, 
реализују медицински радници са завршеним факултетом или 
еквивалентом, вишом школом или  еквивалентом  или средњом 
медицинском школом и положеним стручним испитом“. 

Члан 2.

Члан 50. мијења се и гласи:
„У реализацији програма одгојно-образовног рада у 

предшколским установама  могу учествовати и лица с високом 
стручном спремом или еквивалентом, вишом стручном 
спремом  или еквивалентом и средњом стручном спремом 
одгојно-образовног и медицинског смјера у својству асистента 
и волонтера, кроз хуманитарни рад“.

Члан 3.

У члану 51. ставу (1) иза ријечи: „високом“ додати 
ријечи: „или еквивалент“.

Члан 4.

У члану 65. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Управни одбор расписује конкурс за избор директора 

јавне предшколске установе, који се објављује у дневном 
листу који се дистрибуира и на подручју Кантона." 

Члан 5.

У члану 66. став (1) мијења се и гласи:
„(1) За директора предшколске установе може бити 

именовано лице које, поред општих услова предвиђених 
законом, има високу стручну спрему (ВСС) или еквивалент 
из области предшколског одгоја, педагогије, специјалне 
педагогије, психологије или друштвених наука и најмање 
пет година искуства у струци након стицања одговарајуће 
високе стручне спреме или еквивалента, те да се истиче 
организационим способностима“. 

Члан 6.

Члан 85. мијења се и гласи:
„(1) Надзор над провођењем овог закона и прописа 

донесених на основу овог закона врши Министарство.
(2) Инспекцијски надзор врши надлежна инспекција."
 

Члан 7.

У члану 92. ставу (1) ријеч: „четири“ замјењује се 
ријечју: „шест“. 

У ставу (3) ријеч: „предшколског“, брише се.

Члан 8.

У члану 97. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
„(2) Потпуни обухват обавезним предшколским 

одгојем и образовањем за дјецу у години прије поласка у 
основну школу потпуно ће се имплементирати педагошке 
2014/15 године“.

Досадашњи став (2) постаје став (3).
 

Члан  9.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања 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 Бајазит Јашаревић, с.р.
 Број: 01-02-286-4/11
 Тузла, 9.6.2011. 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 
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375
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 
17.7.2013. године,  д о н о с и

З  А  К  О  Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ПРЕДШКОЛСКОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ

Члан  1.
У Закону о предшколском одгоју и образовању 

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 12/09 и 
8/11), у члану 18., иза става (3) додају се нови ставови 
(4), (5) и (6), који  гласе:

„(4) Дјеца са лакшим сметњама и потешкоћама у 
развоју уписују се у предшколску установу на основу 
налаза и мишљења комисије за процјену способности 
дјеце при упису и рјешења о категоризацији.

Дјеца са тежим сметњама и потешкоћама (5) 
у развоју уписују се у посебну предшколску 
установу за одгој и образовање дјеце са посебним 
потребама на основу налаза и мишљења комисије за 
процјену способности дјеце при упису и рјешења о 
категоризацији.

Лакше и теже сметње и потешкоће у развоју (6) 
дјетета утврђују се Стандардима и нормативима.”

Члан 2.
У члану 37. у ставу (2) иза ријечи „Педагошког 

завода“ додају се ријечи „Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Педагошки завод).”

Члан 3.
У члану 38. у ставу (1) иза ријечи „одгајатеље“ 

додају се ријечи „и стручне сараднике“.

Члан 4.
Члан 47. мијења се и гласи:

„Члан 47.
(Стручни надзор)

(1) Стручни надзор обавља Педагошки завод.
(2) Стручни надзор се врши над организовањем и 

извођењем наставе и других облика образовно-одгојног 
рада и радом одгајатеља и стручних сарадника у свим 
предшколским установама, ради даљег унапређења 
образовно-одгојног рада.

(3) Стручни надзор обухвата:
 a) праћење примјене и реализације наставног 
плана и програма, односно циљева и 
задатака, садржаја, обима, облика, метода и 
поступака образовно-одгојног рада,
 b) праћење и оцјењивање рада одгајатеља и  
стручних сарадника  у настави као и рада 
директора  у установи,
 c) пружање стручне помоћи одгајатељу у 
планирању, програмирању и организовању 
образовно-одгојног рада,   
 d) надзор над  документацијом  и 
евиденцијом,
 e) као и друге послове у складу са законом. 

(4) Предшколска установа је обавезна омогућити 
Педагошком заводу несметано вршење стручног 
надзора и увид у документацију и евиденцију коју 
води.

(5) Педагошки завод извјештај о обављеном 
стручном надзору над радом предшколске установе 
доставља оснивачу.

(6) Пропис о стручном надзору доноси Влада 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона).“

Члан 5.
  Члан 49. мијења се и гласи:

„Члан 49.
(Приправници и полагање стручног испита)
Приправник је лице које први пут заснива (1) 

радни однос у занимању за које се образовало, ради 
стручног оспособљавања за самостални рад.

У току трајања приправничког стажа, (2) 
приправнику из става (1) овог члана, за пуно радно 
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вријеме, припада плата у износу 80% плате радног 
мјеста за које се оспособљава као и друге накнаде које 
немају карактер плате.

Приправнички стаж за одгајатеље, педагоге и (3) 
психологе траје осам мјесеци.

Програм стручног испита, састав комисије, (4) 
начин полагања стручног испита, образац увјерења 
о положеном стручном испиту и вођење евиденције 
о стручном испиту ближе се уређује прописом који 
доноси Влада Кантона.“

Члан 6.
У члану 53. у ставу (6) ријеч „Запосленик“ 

замјењује се ријечју „Кандидат“. 

Члан 7.
Иза члана 56. додаје се нови члан 56а., који гласи:

„Члан 56а.
(Одговорност запосленика за повреде радних 

дужности)
Запосленик установе, сматра се одговорним (1) 

због повреде радних дужности  насталих као резултат 
несавјесног рада.

Министар доноси пропис којим се ближе (2) 
уређују теже и лакше повреде радних дужности, 
одговорност за материјалну штету, органи вођења 
поступка, правила поступка и дисциплинске мјере.“

Члан 8.
У члану 57. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Програм и начин усавршавања из ставова (1) и 

(2) овог члана доноси Педагошки завод.“

Члан 9.
У члану 58. у ставу (2) ријеч „Министарство“ 

замјењује се ријечима „Влада Кантона“. 

Члан 10.
У члану 67. став (2) мијења се и гласи:
„(2) За директора предшколске установе не може 

бити именовано лице:
 a) које је правоснажно осуђивано за кривична 

дјела против уставног поретка, против човјечности и 
међународног права, против живота и тијела, против 
достојанства лица и морала, против брака и породице, 
против службеног и другог одговорног лица осим ако је 
наступила рехабилитација по посебном закону, 

 на које се односи члан IX. (1) Устава Босне и b) 
Херцеговине, 

 c) које је члан извршних органа политичких 
партија, 

 d) које има директан финансијски или други 
лични интерес у предшколској установи у којој се 
именује који би могао довести до сукоба интереса са 
његовом дужношћу директора,

 e) којем је у последње 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, 

 f) које је због своје кривице било разријешено 
дужности директора неке од установа у протеклих 
четири године,

 g) у другим случајевима утврђеним законом, 
дугим прописом или правилима установе.“ 

                                                           

         Члан 11. 
У члану 70. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Управни одбор јавне предшколске установе 

може разријешити директора, уз сагласност оснивача 
предшколске установе, и прије истека времена на које 
је именован, у сљедећим случајевима:

на захтјев директора,a) 
 b) ако утврди да је рад директора неуспјешан у 

реализацији годишњег програма рада,

 c) ако организација рада предшколске установе 
није усклађена са Стандардима и нормативима,

 d) ако не предложи финансијски план на вријеме 
у складу са смјерницама за израду финансијског плана,

 ако не спроводи одлуке оснивача, Министарства e) 
и Владе Кантона,

 f) ако утврди да је одговоран за неуспјешан или 
незаконит рад предшколске установе,

 g) ако прикупља средства и располаже истим 
супротно прописима о коришћењу буџетских средстава 
и властитих прихода,

 h) ако не обустави од извршења акт управног 
одбора који је у супротности са уставом или законом као 
и појединачни акт којим се наноси штета предшколској 
установи или друштвеној заједници,

 и) ако се утврди да је именовање директора 
извршено супротно одредбама  закона и других 
прописа, 

 j) ако испуњава законске услове за престанак 
уговора о раду,

 и у другим случајевима утврђеним законом, k) 
другим прописима или правилима предшколске 
установе.“

Члан 12.
У члану 80. у ставу (1) иза тачке ф) додаје се нова 

тачка г), која гласи:
„г) средства за набавку основне опреме и учила 

за опремање простора за рад предшколских установа у 
централним и подручним основним школама у складу 
са могућностима“.

Члан  13.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона донијети  пропис из члана 
56а. став (3) Закона.

(2) Влада Кантона ће у року од шест мјесеци од 
ступања на снагу овог закона донијети:

a) пропис из члана 47. став (6) Закона,
б) пропис из члана 58. став (2) Закона.

(3) Педагошки завод ће у року од шест мјесеци од 
дана ступања на снагу овог закона донијети пропис из 
члана 57. став (3) Закона.

Члан 14.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 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                             
Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                       кантона 
             С к у п ш т и н а                                                                
          Број: 01-02-473-5/13                            Слађан Илић, с.р.   
      Тузла, 17.7.2013. 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 
26.4.2018. године, доноси

З  А  К  О  Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПРЕДШКОЛСКОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 1.
У Закону о предшколском одгоју и образовању 

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 12/09, 
8/11 и 10/13), у члану 3. у ставу (2) ријеч „Општина“ 
замјењује се ријечима „Град и општина“.

Члан 2.
У члану 16. у ставу (1) иза ријечи „Оквирним 

законом о предшколском одгоју и образовању у БиХ“ 
додају се ријечи „(„Службени гласник БиХ“, број: 
88/07).“

У истом члану у ставу (2) ријечи „Министарство 
образовања, науке, културе и спорта“ замјењују се 
ријечима „Министарство образовања и науке“. 

Члан 3.
Члан 20. мијења се и гласи:

„Члан 20.
(Оснивање предшколске установе)

(1) Предшколску установу, као јавну установу, 
може основати град или општина са подручја Кантона, 
у складу са законом.

(2) Јавну предшколску установу град или општина 
оснива у складу са јавним интересом и програмом 
потреба развоја предшколског одгоја и образовања на 
свом подручју.

(3) Град и једна или више општина са подручја 
Кантона, односно двије или више општина са подручја 
Кантона, могу заједнички основати јавну предшколску 
установу, у складу са законом.  

(4) Предшколску установу, као приватну установу, 
самостално или заједнички са другим оснивачем, може 
основати домаће или страно правно или физичко лице, 
у складу са законом.“

Члан 4.
Члан 21. брише се.

Члан 5.
Члан 22. мијења се и гласи:

„Члан 22.
(Акт о оснивању)

(1) Уколико је оснивач предшколске установе град 
или општина акт о оснивању предшколске установе 
доноси градско, односно општинско вијеће.

(2) Уколико су оснивачи предшколске установе град 
и једна или више општина са подручја Кантона, односно 
двије или више општина са подручја Кантона, акт о 
оснивању доноси градско вијеће, односно општинска 
вијећа тих општина.

(3) Акт о оснивању приватне предшколске установе 
доноси оснивач.   

(4) Уколико приватну предшколску установу оснивају 
два или више лица, акт о оснивању приватне предшколске 
установе посебно доноси сваки оснивач.

(5) У случају оснивања предшколске установе у складу 
са ставовима (2) и (4) овог члана међусобна права, обавезе и 
одговорности оснивача уређују се уговором у писаној форми, 
који се закључује након доношења одлуке о оснивању.“

Члан 6.
У члану 27. у ставу (3) иза ријечи „установе“ 

додају се ријечи „у року од 30 дана од дана преузимања 
потпуног и уредног захтјева“.

Члан 7.
У члану 32. у ставу (1) ријечи „Општине имају“ 

замјењују се ријечима „Град, односно општина има“.
У истом члану у ставу (2) ријечи „Општине одлучују“ 

замјењују се ријечима „Град, односно општина одлучује“.  

Члан 8.
У члану 34. на крају става иза ријечи „потребама“ 

додају се ријечи „односно специјалним основним 
школама“. 
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 Члан 9.
У члану 37. у ставу (1) иза тачке г) додаје се нова 

тачка х), која гласи: 
„х) програм продуженог боравка“. 
У истом члану став (2) брише се.
Досадашњи ставови (3), (4) и (5) постају ставови 

(2), (3) и (4).
Досадашњи став (4), који постаје став (3), мијења 

се и гласи:
„(3) Програм из става (1) тачке а) и ф) овог члана 

доноси Министарство уз стручно мишљење Педагошког 
завода Тузланског кантона (у даљем тексту: Педагошки 
завод), а програме из става (1) тачке б), ц), д), е), г) и х) 
овог члана доноси предшколска установа, уз претходно 
прибављено мишљење оснивача и стручно мишљење 
Педагошког завода.“

Иза досадашњег става (5), који постаје став (4), 
додаје се нови став (5), који гласи:

„(5) Програм из става (1) овог члана примјењује се 
до престанка важења истог, а уколико период важења 
приликом његовог доношења није одређен примјењује 
се до стављања програма ван примјене, односно до 
доношења новог програма.“

Члан 10.
У члану 43. у ставу (1) ријечи „а која су“ замјењују 

се ријечима „у години“. 
У истом члану иза става (2) додају се нови ставови 

(3) и (4), који гласе:
„(3) Изузетно, од обавезе похађања обавезног 

програма предшколског одгоја и образовања могу се 
изузети дјеца предшколске доби која у периоду трајања 
обавезе његовог похађања исти, из објективних разлога 
(промјена пребивалишта/боравишта, болест и сл.), не 
могу или нису могла похађати. 

(4) Постојање објективних разлога из става (3) 
овог члана, у сваком конкретном случају, процјењује 
Министарство, о чему се доноси рјешење које је коначан 
управни акт.“

Члан 11.
Иза члана 43. додаје се нови члан 43а., који гласи:

„Члан 43а.
(Продужени боравак)

Продужени боравак је посебан облик одгојно-
образовног рада са ученицима разредне наставе, који 
се реализује у предшколској установи, а у оквиру којег 
ученици, прије и послије часова редовне наставе у основној 
школи, имају осигуран самосталан рад, различите облике 
слободних активности и здраву исхрану.“

Члан 12.
У члану 48. у ставу (1) иза ријечи „специјални 

педагози“ додају се ријечи „лица са завршеним 
едукацијско-рехабилитацијским факултетом“, а ријеч 
„еквивалентом“ замјењује се ријечима „завршеним 
првим циклусом високог образовања по болоњском 
систему студирања у најмање трогодишњем трајању 
који се вреднује са 180 ЕЦТС бодова“.

У истом члану став (2) мијења се и гласи:
„(2) Његу и бригу о заштити и унапређењу здравља 

дјеце, у доби од шест мјесеци до поласка у основну школу, 
реализују медицински радници са најмање средњом 
школском спремом медицинске струке у четверогодишњем 
трајању и положеним стручним испитом.“      

Члан 13.
У члану 49. у ставу (2) ријечи „80%“ замјењују се 

ријечима „70%“.
У истом члану иза става (2) додаје се нови став (3), 

који гласи:
„(3) Уколико је приправник радни однос засновао са 

непуним радним временом, плату остварује сразмјерно 
дужини радног времена, у односу на процентуалну 
висину плате из става (2) овог члана коју остварује за 
пуно радно вријеме.“

Досадашњи ставови (3) и (4) постају ставови (4) и (5). 

Члан 14.
Члан 50.  мијења се и гласи:

„Члан 50.
(Асистенти)

У реализацији програма одгојно-образовног 
рада у предшколској установи, у својству асистента, 
могу учествовати лица са завршеним трогодишњим 
или четверогодишњим студијем, вишом или средњом 
стручном спремом одгојно-образовног и медицинског 
смјера, у складу са Педагошким стандардима.“ 

Члан 15.
Члан  51. мијења се и гласи:

„Члан 51.
(Стручно оспособљавање без заснивања радног односа)

Одгајатеља или стручног сарадника са одговарајућим 
профилом и нивоом образовања прописаним овим 
законом, а који је без радног искуства у том занимању, 
предшколска установа може примити на стручно 
оспособљавање без заснивања радног односа, у складу са 
Законом о раду („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, број: 26/16).“

  

Члан 16.
У члану 53. у ставу (3) иза тачке б) додаје се нова 

тачка ц), која гласи:
„(ц) ради извршавања неопходних послова, не 

више од једанпут у току године, уз сагласност оснивача, 
може се примити лице одговарајућег профила и стручне 
спреме, на период не дужи од 90 дана од дана закључења 
уговора, унутар којег периода је предшколска установа 
дужна расписати јавни конкурс или оглас, у случају да 
и даље постоји потреба за таквим радним ангажманом.“ 

Члан 17.
У члану 66. у ставу (1) ријеч „еквивалент“ замјењује 

се ријечима „завршен први циклус високог образовања по 
болоњском систему студирања у најмање трогодишњем 
трајању који се вреднује са 180 ЕЦТС бодова”, а ријечи 
„високе стручне спреме или еквивалента“ замјењују се 
ријечима „стручне спреме“.

Члан 18.
У члану 69. у ставу (1) тачки а) иза ријечи 

„тијелима“ додаје се ријеч „градске,“. 

Члан 19.
Члан 72. мијења се и гласи:

„Члан 72.
(Мировање права и обавеза из радног односа)
Запосленику јавне предшколске установе који је у 
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радном односу на неодређено вријеме, а који је изабран 
или именован за директора друге предшколске установе, 
директора јавне установе или јавног предузећа на подручју 
Кантона, изабран или именован на неку од јавних дужности 
у органе институција Босне и Херцеговине, Федерације 
Босне и Херцеговине, Кантона, града или општине на 
подручју Кантона, односно изабран или именован на 
професионалну функцију у синдикату, на његов писани 
захтјев, права и обавезе из радног односа мирују, а најдуже 
четири године од дана избора, односно именовања.“

Члан 20.
У члану 77. иза става (2) додаје се нови став (3), 

који гласи:
„(3) Изузетно, уколико на подручју града или 

општине са подручја Кантона није основана и није 
започела са радом јавна предшколска установа, 
обавезни програм предшколског одгоја и образовања 
град или општина може суфинансирати и реализовати 
у приватним предшколским установама“.

 

Члан 21.
У члану 78. у ставу (1) иза тачке д) додаје се нова 

тачка е), која гласи:
„е) и на други законом прописани начин.“ 

Члан 22.
Члан 79. мијења се и гласи:

„Члан 79.
(Партиципација корисника услуга)

(1) У јавним предшколским установама средства 
за реализацију специјализованих програма и трошкове 
исхране осигуравају корисници услуга.

(2) Поред средстава из става (1) овог члана, у 
јавним предшколским установама корисници услуга 
могу партиципирати дјелимично или у потпуности и у 
осигуравању средстава за унапређење услова боравка 
дјеце у предшколским установама.“

Члан 23.
У члану 80. у ставу (1) ријеч „јавним“ брише се.
У истом члану у тачки а) иза ријечи „материјала“ 

додају се ријечи „наставних средстава, учила, опреме 
и инвестиционих улагања (реконструкција, изградња и 
доградња)“.

У истом члану иза става (1) додаје се нови став (2), 
који гласи:

„(2) Поред извршавања обавеза из става (1) овог члана, 
уколико на подручју града или општине са подручја Кантона 
није основана и није започела са радом јавна предшколска 
установа, Министарство може, у складу са могућностима, 
а у смислу реализације обавезног програма предшколског 
одгоја и образовања, том граду или општини осигурати 
средства за набавку дијела дидактичког материјала и 
основне опреме и учила за опремање простора за рад у 
централним и подручним школама Кантона.“   

Члан  24.
Члан 85. мијења се и гласи:

„Члан 85.
(Надзор)

(1) Надзор над провођењем и примјеном овог закона 
и прописа донесених на основу истог врши Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над провођењем овог 
закона и прописа донесених на основу истог врши 
надлежна инспекција.

(3) Надзор над провођењем овог закона, у смислу 
примјене програма предшколског одгоја и образовања, 
и то у дијелу који се односи на одгојно-образовни рад, 
врши Педагошки завод и исти представља дио стручног 
надзора из члана 47. овог закона.“

Члан 25.
У члану 86. назив члана мијења се и гласи:

„Члан 86.
(Надзор над примјеном програма из области 

здравствене и социјалне заштите)“.

Члан  26.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине 

Тузланског кантона да утврди пречишћени текст Закона о 
предшколском одгоју и образовању. 

Члан 27. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеним новинама Тузланског кантона“.

 Босна и Херцеговина Предсједник
 - Федерација Босне и Херцеговине -  Скупштине 
 Т У З Л А Н С К И  К А Н Т О Н Тузланског кантона
 С к у п ш т и н а Сенад Алић, c.p.  
 Број: 01-02-593-13/17
 Тузла, 26.4.2018. 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 
26.4.2018. године, доноси

З  А  К  О  Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 
О ПРИЗНАВАЊУ ИНОСТРАНИХ 

ОБРАЗОВНИХ ИСПРАВА

Члан 1.
У Закону о признавању иностраних образовних 

исправа („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
11/11), у члану 4. у ставу (1) ријечи „Министарство 
образовања, науке, културе и спорта“ замјењују се 
ријечима „Министарство образовања и науке“.

Члан 2.
 У члану 5. у ставу (1) ријечи „из члана 1. 

овог закона“ замјењују се ријечима „на признавање 
иностраних образовних исправа у складу са овим 
законом“.


