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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 17/08), а у складу с чланом 51 Оквирног закона о 
предшколском васпитању и образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник 
БиХ“ број 88/07) и чланом 76 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 17/08), Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ на 19. ванредној сједници одржаној 19. септембра 2008. године, усваја  

 
З А К О Н 

О  И З М Ј Е Н А М А  И  Д О П У Н А М А  З А К О Н А 
О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ У 

БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

Члан 1 

У Закону о предшколском васпитању и образовању у Брчко дистрикту Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 13/07 и 19/07), члан 6 

мијења се и гласи: 

„Члан 6 

(Оснивање предшколске установе) 

(1) Предшколску установу могу основати домаћа и страна физичка и правна лица у 

складу са овим законом. 

(2) Предшколска установа, коју оснива Дистрикт, има статус јавне установе и 

финансира се из буџета Дистрикта.“ 

 

Члан 2 

Члан 8 мијења се и гласи: 

„Члан 8 

(Оснивање предшколске установе) 

 

(1) Предшколска установа може се основати  као јавна и као приватна предшколска 

установа. 

(2) Предшколска установа, која се оснива као јавна установа, оснива се одлуком коју 

доноси Скупштина Дистрикта у складу са овим законом. 
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(3) Прије доношења одлуке из става 2 овог члана, Одјељење израђује елаборат о 

друштвено-економској оправданости оснивања предшколске установе. 

(4) Влада Дистрикта даје сагласност на елаборат из става 3 овог члана.“ 

 

Члан 3 

У члану 9 ставу 1 иза тачке g) додаје се тачка h) која гласи: 

„h) врсту образовања;“. 

Досадашња тачка h) постаје тачка i). 

 

Члан 4 

У члану 10 став 2 брише се, а ставови 3 и 4 постају ставови 2 и 3. 

Став 4 овог члана мијења се и гласи: 

„(4) Педагошке стандарде и нормативе на предлог Одјељења доноси Влада Брчко 

дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада).“ 

 

Члан 5 

У члану 12 ријеч: „савјет“ замјењује се ријечју: „институција“. 

 

Члан 6 

У члану 13 иза става 1 додаје се став 2 који гласи:  

„(2) Надзор над јавношћу рада предшколске установе остварује се у складу с 

подзаконским актима.„ 

 Ставови 2 и 3 постају ставови 3 и 4. 

Став 4 мијења се и гласи: 

„(4) Израда и употреба печата обавља се у складу са Законом о печату Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине и правилима предшколске установе.“ 

 

Члан 7 

У члану 18 ставу 1 ријечи: „ће издати акт о престанку рада предшколске установе“ 

замјењују се ријечима: „предлаже оснивачу да донесе одлуку о престанку рада 

предшколске установе“. 

Став 2 овог члана мијења се и гласи: 

„(2) Ако оснивач предшколске установе у року од три (3) мјесеца од дана достављања 

предлога из става 1 овог члана не донесе одлуку о престанку рада предшколске 
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установе, сматра се да је оснивач сагласан с предлогом одлуке о престанку рада 

предшколске установе и спроводи се поступак брисања предшколске установе из 

регистра.“ 

Иза става 2 додају се ставови 3 и 4 који гласе: 

„(3) Одлуком о престанку рада предшколске установе, одређује се рок престанка рада 

предшколске установе, који не може бити краћи од времена потребног за завршетак 

текуће школске године. 

(4) Одлука о престанку рада предшколске установе објављује се у „Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ“.“ 

 

Члан 8 

У члану 19 ставу 1 ријечи: „дјеца са умањеним психофизичким способностима“ 

замјењују се ријечима: „дјеца с посебним потребама“.  

 

Члан 9 

У члану 24 ријечи: „за дјецу с лакшим потешкоћама у психомоторном развоју“ 

замјењују се ријечима: „за дјецу с посебним потребама“. 

 

Члан 10 

У члану 27 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Реализацију програма у предшколским установама обављају васпитачи и 

стручни сарадници са завршеном високом стручном спремом, занимања психолога, 

педагога, педагога-психолога, љекара, социјалног радника.“ 

Иза става 2 додаје се нови став 3 који гласи: 

(3) У случају дефицита кадрова, реализација програма његе и заштите може се 

повјерити васпитачу с нижим степеном стручне спреме у складу с подзаконским 

актом који доноси шеф Одјељења на предлог Педагошке институције. “ 

 

Члан 11 

Иза члана 27  додаје се члан 27а који гласи: 

„Члан 27а 

(Заснивање радног односа) 
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У погледу услова, начина и поступка запошљавања у јавним предшколским установама 

у Дистрикту аналогно се примјењују одредбе дијела седам Закона о образовању у 

основним и средњим школама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“ 

 

Члан 12 

У члану 28 ставу 3 ријечи: „регулишу се актом градоначелника“ замјењују се ријечима: 

„уређују се правилником који доноси шеф Одјељења“. 

Став 4 овог члана брише се. 

 

Члан 13 

Члан 31 мијења се и гласи: 

„Члан 31 

(Љекарски – систематски преглед) 

(1) Одјељење је дужно прије почетка школске године за све запослене у 

предшколским установама организовати систематски љекарски преглед за 

текућу школску годину. 

(2) Трошкове прегледа сноси Одјељење. 

(3) У предшколској установи не може радити лице које болује од заразне, душевне 

или социјалне болести, као што је алкохолизам, наркоманија или социопатско 

понашање. 

(4) Када комисија утврди да постоје индиције да је лицу из става 1 овога члана 

нарушено психичко или физичко здравље у мјери која битно смањује његову 

радну способност, доноси одлуку о упућивању на ванредни љекарски преглед. 

(5) Комисију из става 4 овог члана именује шеф Одјељења, коју чине психолог, 

педагог и директор предшколске установе. 

(6) Након стручног налаза здравствене установе, Одјељење одлучује о даљем 

ангажовању запосленог у складу са законом. 

(7) Одлуку о упућивању лица из става 1 овог члана на ванредни љекарски преглед 

може донијети управни одбор на предлог директора предшколске установе. 

(8) Лицу из става 7 овог члана, које одбије извршење одлуке управног одбора о 

упућивању на  љекарски преглед, престаје радни однос.“ 

 

Члан 14 

Члан 35  мијења се и гласи:  
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„Члан 35 

(Управни одбор) 

(1) Управни одбор предшколске установе (у даљем тексту: управни одбор) је орган 

управљања у предшколској установи. 

(2) Чланове управног одбора предшколске установе коју оснива Дистрикт именује 

градоначелник. 

(3) Чланове управног одбора приватне предшколске установе именује оснивач. 

(4) Управни одбор састоји се од пет (5) чланова. 

(5) Чланови управног одбора бирају се из реда: 

а)  особља предшколске установе; 

b) оснивача; 

c) родитеља. 

(6) Чланови управног одбора бирају се у складу с прописаном процедуром, а на 

принципу равноправне заступљености представника наведених структура. 

(7) Састав управног одбора одражава националну структуру становништва Дистрикта, 

родитеља и особља предшколске установе. 

(8) За члана управног одбора из реда особља предшколске установе и родитеља може 

бити именованo лице које има најмање средњу стручну спрему. 

(9) За члана управног одбора на предлог оснивача може бити именовано лице које има 

најмање вишу стручну спрему. 

(10) Чланови управног одбора не могу бити чланови управних и других одбора 

политичких организација нити бити изабрани функционери и носиоци политичких 

функција. 

(11) Лице може бити члан само једног управног одбора. 

(12) Дужност члана управног одбора врши се уз накнаду путних трошкова и 

присутности на сједницама управног одбора. 

(13) Начин обрачуна наведених трошкова уређује се одлуком, коју доноси 

градоначелник на предлог шефа Одјељења.“ 

  

Члан 15 

У члану 36 ставу 1 тачке е), f), h) бришу се, а тачке g) и i) постају тачке е) и f). 

Ставови 2, 3 и 4 овог члана бришу се. 

 

Члан 16 
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Члан 38  мијења се и гласи: 

„Члан 38 

(Именовање директора) 

(1) Предшколском установом руководи директор. 

(2) Директора јавне предшколске установе именује градоначелник на предлог Одбора 

за запошљавање у образовним институцијама, на период од четири (4) године, а може 

га разријешити дужности и прије истека мандата, на предлог управног одбора или на 

властити захтјев. 

(3) Уколико директор није у могућности да обавља своје дужности замјењује га лице 

које он овласти, у складу са организационим планом. 

(4) Након истека мандата или престанка дужности, директор јавне предшколске 

установе има право да се врати на радно мјесто с којег је именован на мјесто директора. 

(5) За радно мјесто, упражњено именовањем директора јавне предшколске установе, 

расписује се јавни конкурс на одређено вријеме у трајању од четири (4) године. 

(6) Директора приватне предшколске установе именује оснивач.“ 

 

Члан 17 

Члан 39 мијења се и гласи: 

„Члан 39 

(Општи и посебни услови) 

За директора предшколске установе може бити именовано лице које, поред општих 

услова, има високу стручну спрему у области предшколског васпитања, педагогије, 

педагогије–психологије, специјалне педагогије или психологије и најмање пет (5) 

година радног искуства у струци.“ 

 

Члан 18 

У члану 40 ставу 1 тачки c) ријечи: „Педагошком савјету који“ замјењују се ријечима 

„Педагошкој институцији која“.  

У тачки d) овог члана ријечи: „учествује у оцјењивању њиховог рада“ замјењују се 

ријечима: „оцјењује њихов рад“. 

 

Члан 19 

У члану 41 став 2 се брише, а став 3 постаје став 2. 
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Члан 20 

У члану 47 иза става 2 додаје се став 3 који гласи: 

„Услови за примање и располагање финансијским средствима из става 1 и 2 овог члана, 

за предшколске установе које је основао Дистрикт, детаљније се утврђују подзаконским 

актом који доноси шеф Одјељења.“ 

 

Члан 21 

Члан 49 мијења се и гласи: 

„Члан 49 

(Надзор над законитошћу) 

Надзор над законитошћу рада предшколских установа врши се у складу са одредбама 

Закона о образовању у основним и средњим школама Брчко дистрикта БиХ.“ 

 

Члан 22 

У члану 50 ставу 2 ријечи: „Педагошки савјет“ замјењују се ријечима: „Педагошка 

институција“. 

Иза става 2 овог члана додаје се нови став 3 који гласи: 

„(3) Вршење стручно-педагошког надзора ближе се уређује подзаконским актом који, 

на предлог Педагошке институције, доноси шеф Одјељења.“ 

 

Члан 23 

Члан 53 мијења се и гласи: 

„Члан 53 

(Подзаконски акти) 

(1) Надлежни органи и лица дужни су у року од шест (6) мјесеци од дана ступања 

на снагу овог закона донијети све подзаконске акте предвиђене овим законом. 

(2) До доношења подзаконских аката из става 1 овога члана примјењују се 

подзаконски акти који су на снази на дан ступања на снагу овог закона, уколико 

нису у супротности са одредбама овог закона.“ 

 

Члан 24 

Члан 54 мијења се и гласи: 
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„Члан 54 

(Статус затечених васпитача и стручних сарадника) 

(1) Затечени васпитач и стручни сарадник који имају двадесет и више 

година стажа у предшколским установама на дан доношења овог закона 

могу обављати посао до одласка у пензију. 

(2)  Затечени васпитач и стручни сарадник који ступањем на снагу овог 

закона имају мање од двадесет (20) година стажа у предшколским 

установама дужни су стећи стручну спрему прописану организационим 

планом, да би задржали статус, у року од пет (5) година од дана 

доношења овога закона. 

(3) Лицу из става 1 овог члана престаје радни однос по сили закона, 

уколико не стекне потребну стручну спрему у року из става 2 овог 

члана. 

(4) Лицу из става 1 овог члана које нема положен стручни испит прописан 

организационим планом, као посебан услов за његово радно мјесто, 

престаје радни однос по сили закона уколико не положи стручни испит 

у року од годину дана од дана ступања на снагу овога закона.“  

 

Члан 25 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“ 

 
 
Број: 01-02-176/08                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  
Брчко, 19. септембра 2008. године                    СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

            Проф. др Милан Томић, с.р. 


