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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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