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Члан 9.
(Јавна исправа о положеном испиту)

(1) Након извршеног тестирања или одбране 
практичног рада, испитна комисија доставља 
организатору тест појединца и записник са спроведеног 
испита.

(2) Организатор, на основу утврђеног знања 
појединца, издаје јавне исправе о завршеном 
образовању за одрасле.

Члан 10.
(Ступање на снагу)

Овај правилник 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                    МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                 Мр. сц. Златан                                                                       
         Министарство образовања,                     Муратовић, с.р.             
            науке, културе и спорта                       
           Број: 10/1-38-5141/17                          

Тузла, 24.04.2017. године
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На основу  члана 26. став (10) Закона о високом 

образовању („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 7/16, 10/16 и 5/17), министар образовања, науке, 
културе и спорта  Тузланског  кантона доноси 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
о поступку лиценцирања студијских програма 

првог, другог и трећег циклуса студија 
високошколских установа на подручју Тузланског 

кантона

Члан 1.
(Предмет)

Овим правилником уређује се поступак 
лиценцирања студијских програма првог, другог и 
трећег  циклуса студија високошколских установа које 
се оснивају на подручју Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Кантон) и постојећих високошколских установа 
које имају намјеру увођења и примјене новог студијског 
програма. 

Члан 2.
(Студијски програм)

Студијски програм је скуп обавезних и изборних 
студијских подручја, односно предмета, са оквирним 
садржајем, чијим се савладавањем обезбјеђују 
неопходна знања и вјештине за стицање дипломе 
одговарајућег нивоа и врсте студија.

Члан 3.
(Покретање поступка)

(1) Лиценцирање студијског програма врши се 
на захтјев високошколске установе, који се подноси 
Министарству образовања, науке, културе и спорта 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство).

(2) У прилогу захтјева из става (1) овог члана, 
високошколска установа доставља Елаборат о 
оправданости извођења студијског програма (у даљем 
тексту: Елаборат), који обавезно садржи:

а) законом прописане елементе које студијски 
програм мора садржавати,

б) податке о усмјерености ка потребама тржишта 
рада, а који подаци су засновани на реалним, лако 
доступним и провјерљивим подацима из релевантних 
извора,

ц) друге доказе о испуњавању критерија из члана 
5. овог правилника.

(3) Захтјев из става (1) овог члана високошколске 
установе су дужне поднијети најкасније шест мјесеци 
прије почетка академске године. 

Члан 4.
(Учесници поступка)

(1) Учесници поступка лиценцирања студијског 
програма су:

а) високошколска установа,
б) комисија из члана 6. став (1) овог правилника и
ц) Министарство.
(2) С циљем добијања стручног мишљења 

о оправданости извођења студијског програма, 
Министарство у поступак може укључити и друге 
релевантне институције или тијела (надлежна 
ресорнаминистарства, агенције, савјете, представник 
привреде и сл.).

Члан 5.
(Критерији за лиценцирање студијског програма)

Критерији за лиценцирање студијског програма су:
а) квалитет академског садржаја,
б) релевантност исхода учења за тржиште рада,
ц) капацитет високошколске установе да, у складу 

са Стандардима високог образовања и нормативима, 
проведе студијски програм,

д) усклађеност структуре студијског програма са 
болоњским принципима,

е) усклађеност исхода учења са савременим 
захтјевима у научној области, међународним 
искуствима и захтјевима трижишта рада,

ф) подударност у већем дијелу са студијским 
програмима из најмање три лиценциране високошколске 
установе из земаља потписница Болоњске декларације.

Члан 6.
(Именовање комисије)

(1) Најкасније у року од 30 дана од дана пријема 
уредног захтјева, Министарство  именује Комисију која 
проводи поступак лиценцирања студијског програма 
који се намјерава изводити од стране високошколске 
установе (у даљем тексту: Комисија).

(2) Комисија се састоји од пет чланова, од којих је 
један предсједник.

(3) Три члана Комисије именују се из реда 
стручњака из научне области из које је студијски 
програм предложен, са Списка домаћих и међународних 
стручњака за оцјењивање и ревизију квалитете, те 
давање препорука о акредитацији високошколских 
установа и њихових студијских програма, утврђен 
од стране Агенције за развој високог образовања и 
осигурање квалитета Босне и Херцеговине, те два 
члана испред Министарства. 

(4) За правилност рада и поступања Комисије 
одговоран је предсједник.

(5) За предсједника Комисије се, у правилу, именује 
лице са Списка стручњака из реда представника 
академске заједнице, који координира рад Комисије са 
Министарством.

(6) Чланови Комисије имају право на накнаду 
за рад, у складу са Одлуком о условима и начину 
формирања радних тијела Владе Тузланског кантона, 
управних организација и органа управе Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланксог кантона“, бр. 
6/12 и 14/15).
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Члан 7.
(Кодекс понашања)

Током рада сваки члан Комисије дужан је 
придржавати се одговарајуćег кодекса понашања, 
који подразумијева да је непристрасан у односу на 
високошколску установу, и да све информације садржане 
у документацији (везане за испитивање, појашњење, 
оцјену студијског програма и сл.), а које се односе на 
студијски програм који је предмет разматрања, неће 
ни под којим условима откривати било којем лицу које 
није званично укључено у поступак лиценцирања.

Члан 8.
(Сукоб интереса)

(1) Предсједник и чланови Комисије из реда 
стручњака из научне области из које је студијски 
програм предложен, не смију имати сукоб интереса са 
високошколском установом чији студијски програма се 
лиценцира. 

(2) Сукоб интереса из става (1) овог члана постоји:
а) уколико је члан Комисије или члан његове 

породице оснивач или запосленик високошколске 
установе,

б) уколико је члан Комисије или члана његове 
породице изабран за наставника уже научне, односно 
умјетничке области,

ц) уколико члан Комисије или члан његове 
породице по било којем другом основу има ангажман 
на високошколској установи чији студијски програм се 
лиценцира. 

(3) Предсједник и чланови Комисије, из реда 
стручњака из научне области из које је студијски 
програм предложен, се изјавом обавезује да у 
наредних пет година од дана доношења рјешења 
којим се одобрава извођење студијског програма неће 
прихватити ангажман на високошколској установи за 
коју је проводио поступак лиценцирања студијског 
програма.

(4) Изјава из става (3) овог члана овјерава се код 
надлежног органа (општински орган управе или нотар) 
и чини саставни дио предметне документације по 
основу које је извршено именовање Комисије.

(5) Чланом породице у смислу овог члана сматрају 
се: супружник, ванбрачни супружник, дијете (брачно, 
ванбрачно, усвојено, пасторче и дијете без родитеља 
узето на издржавање), отац, мајка, очух, маћеха, 
усвојилац, дедо и нана (по оцу и мајци), браћа и сестре.

Члан 9.
(Начин рада Комисије)

(1) У року од три дана од дана пријема рјешења 
о именовању, предсједник Комисије је обавезан 
предузети одговарајуће активности, с циљем 
заказивања и организовања првог радног састанка, на 
којем се Комисија формално конституише те утврђује 
методологија и динамика рада Комисије, о чему се 
сачињава одговарајући записник и исти доставља 
министру на увид.

(2) По констуисању Комисије, предсједник је 
обавезан у просторијама Министарства преузети 
Елаборат и другу релевантну документацију која се 
тиче захтјева, те у складу са утврђеном методологијом 
и динамиком рада, организовати даљње послове који се 
тичу поступања Комисије по захтјеву.

(3) Комисија, у складу са важећим прописима 
и критеријима из члана 5. овог правилника, цијени 
садржину и врши стручно вредновање предложеног 
студијског програма.

  

(4) Уколико Комисија утврди да предложени 
студијски програм не испуњава неки од услова или 
критерија за лиценцирање, одредиће примјерен рок 
у којем је високошколска установа дужна да отклони 
утврђене недостатке, који не може бити дужи од 30 
дана.

(5) Уколико високошколска установа утврђене 
недостатке не отклони у року из става (4) овог члана, 
Комисија је обавезна о томе неодложно обавјестити 
Министарство, које у том случају доноси рјешење 
којим се захтјев за лиценцирање студијског програма 
одбија.

Члан 10.
(Извјештај)

(1) Током рада Комисија води одговарајуćе 
записнике, који су саставни дио Извјештаја о раду 
Комисије (у даљем тексту: Извјештај), а који садржи 
минимално:

а) податке о високошколској установи и студијским 
програмима који су предмет разматрања,

б) податке о члановима Комисије,
ц) детаљну анализу разматраног студијског 

програма, која, између осталог, укључује оцјену 
испуњености критерија прописаних овим правилником 
и

д) коначну оцјену Комисије о исходу лиценцирања 
разматраног студијског програма.

(2) Коначну оцјену из става (1) тачка д) овог члана 
Комисија утврђује већином гласова свих чланова, с тим 
да се у Извјештај уносе и мишљења чланова која су 
различита од већинских.

(3) Извјештај се доставља министру у року од 
60 дана од дана достављања рјешења о именовању 
Комисије, изузев случаја из члана 9. став (4) овог 
правилника, када се рок за достављање Извјештаја 
продужава за трајање рока одређеног од стране 
Комисије.

Члан 11.
(Рјешење)

(1) Уколико је оцјена Комисије из члана 10. став 
(1) тачка д) овог правилника позитивна, Министарство 
доноси рјешење којим се одобрава извођење студијског 
програма, односно рјешење којим се захтјев одбија 
уколико је оцјена Комисије негативна.

(2) Прије доношења рјешења из става (1) овог 
члана, министар може затражити мишљење Агенције.

(3) С циљем унапређења система лиценцирања, 
рјешењем којим се одобрава извођење студијског 
програма, у односу на исти се утврђује периодична 
провјера испуњености критерија прописаних овим 
правилником.

(4) Рјешење из ставова (1) и (2) овог члана је 
коначан управни акт.

Члан 12.
(Почетак извођења студијског програма)

(1) Лиценцирани студијски програм вриједи за 
упис студената у следећој академској години, у односу 
на академску годину у којој је извршено лиценцирање 
студијског програма.

(2) Високошколска установа обавезна је посебно 
лиценцирати сваки студијски програм који намјерава 
изводити, а студијски програм може се почети изводити 
тек након што се лиценцира.
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Члан 13.
(Примјена правилника у другим случајевима)

Поступак оцјене испуњености критерија за 
лиценцирање студијског програма ван сједишта 
високошколске установе, проводи се у складу са 
одредбама овог правилника, на исти начин као и 
поступак у сједишту високошколске установе.

Члан 14.
(Престанак важења ранијег правилника)

 (1) Ступањем на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о поступку лиценцирања студијских 
програма првог, другог и трећег циклуса студија 
високошколских установа на подручју Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
7/14, 10/15 и 14/15).

(2) Поступци лиценцирања студијских програма 
започети до ступања на снагу овог правилника окончаће 
се по одредбама Правилника који је важио у моменту 
подношења захтјева.

Члан 15.
(Ступање на снагу)

Овај правилник  ступа на снагу даном доношења 
и  објавиће се у „Службеним  новинама  Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                 Мр. сц. Златан                                                                       
         Министарство образовања,                     Муратовић, с.р.             
            науке, културе и спорта                       
           Број: 10/1-38-9157-2/17                          

Тузла, 27.04.2017. године
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На основу чланова 8. и 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона („Службене 

новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 14/09, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 и 15/13) и члана  41. став (1) Закона 
о средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/11, 9/15 и 6/16), Министарство 
образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона доноси

Н А С ТА В Н И  П Л А Н
З Д РА В С Т В Е Н Е  Г И М Н А З И Ј Е

I
Наставни план здравствене гимназије обухвата: наставни план са називима наставних предмета по разредима, 

бројем седмичних и годишњих наставних часова за сваки наставни предмет и укупним бројем часова седмичног 
и годишњег оптерећења ученика.

II
Наставни план здравствене гимназије за I, II, III и IV разред обухвата сљедеће предмете: 

Naziv nastavnog predmeta

Broj nastavnih časova
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Obavezni nastavni predmeti
Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost 3 105 3 105 3 105 3 90
Prvi strani jezik 3 105 3 105 2 70 2 60
Drugi strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 60
Latinski jezik 2 70
Matematika 3 105 3 105 2 70 2 60
Fizika 2 70 2 70 3 105 3 90
Hemija 2 70 2 70 3 105 3 90
Biologija 2 70 2 70 3 105 3 90
Informatika 2 70 2 70
Istorija 2 70 2 70 1 35 1 30
Geografija 2 70 2 70 1 35 1 30
Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 70 2 70 2 70 2 60
Demokratija i ljudska prava 2 70
Psihologija 2 70
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