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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланскоподрињског 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
26.7.2017. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О
ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Члан 1.
У Закону о пружању правне помоћи (“Службене
новине Тузланског кантона“, број: 10/08) у члану 2. у
ставу (1) иза броја “10/05” ставља се зарез, брише се
везник “и”, а иза броја “3/08” ставља се зарез и додаје
се текст “8/11 и 15/13”.
Члан 2.
У члану 21. став (2) мијења се и гласи:
„(2) За директора може бити именовано лице које,
поред општих и посебних услова утврђених законом
и правилником о унутрашњој организацији, има
високу стручну спрему – VII степен, односно високо
образовање најмање првог циклуса Болоњског система
студирања правне струке које се вреднује са најмање
240 ЕЦТС бодова са положеним правосудним испитом
и пет година радног искуства на пословима у својој
струци.“
Члан 3.
У члану 24. у ставу (1) иза ријечи “за” брише се
ријеч “руководеће”.
У истом члану став (2) мијења се и гласи:
„(2) Правилником из члана 23. овог закона се,
поред осталог, утврђује број помоћника директора и
одређују услови за њихово постављење, с тим да за
помоћника директора може бити постављено лице које,
поред општих и посебних услова утврђених законом
и правилником о унутрашњој организацији, има
високу стручну спрему – VII степен, односно високо
образовање најмање првог циклуса Болоњског система

студирања – правне струке које се вреднује са најмање
240 ЕЦТС бодова са положеним правосудним испитом
и пет година радног искуства на пословима у својој
струци.“
Члан 4.
У члану 26. у ставу (1) иза ријечи “за” бришу се
ријечи “ руководеће државне службенике, односно”.
Члан 5.
У члану 39. иза ријечи “за” бришу се ријечи
“руководеће државне службенике”.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-400-5/17
Тузла, 26.07.2017. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, c.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ј), а у вези са
чланом 34. став 2. 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 премијера
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 26.7.2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ ИМЕНОВАЊА МИНИСТРА
У ВЛАДИ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
I
Потврђује се именовање Османа Пушкара за
министра развоја и предузетништва у Влади Тузланског
кантона.

