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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 
9.6.2014. године,  д о н о с и 

З  А  К  О  Н
О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И 

ИНТЕРВЕНЦИЈАМА 
У ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан  1.
(Предмет закона)

Овим законом утврђују се извори средстава за 
подстицаје у запошљавању  и финансијске интервенције 
у привредним субјектима, начин одобравања, 
корисници, намјена и услови за додјелу средстава и 
питање надзора над провођењем овог закона.

 Члан 2.
(Циљ закона)

Циљ овог закона је подстицање новог запошљавања 
и привредног развоја на подручју Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Кантон).  

Члан 3.
(Привредни субјект)

Привредни субјекти у смислу овог закона су 
привредна друштва, јавна предузећа, физичка лица 
која обављају обртничку и сродне дјелатности и остала 
правна и физичка лица чија регистрована дјелатност 
има за циљ стицање добити. 

 

II. ИЗВОРИ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

 Члан 4.
(Извори средстава)

(1) Средства за подстицање новог запошљавања 
у привредним субјектима обезбјеђују се из донација 
запослених лица, као и донација домаћих и страних, 
правних и физичких лица (у даљем тексту: средства за 
подстицање запошљавања) и других извора.

(2) Средства за санацију или реструктурисање 
привредних субјеката и помоћ привредним субјектима 
у потешкоћама, обезбјеђују се у буџету Кантона.  

(3) Средства за куповину дионица или удјела 
у привредним друштвима обезбјеђују се у буџету 
Кантона.

 
Члан 5.

(Начин одобравања средстава)
(1) Средства за подстицање запошљавања 

прикупљају се на посебном подрачуну у оквиру 
Јединственог рачуна трезора, на позицији Министарства 
развоја и подузетништва Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Министарство), као намјенска средства, а 
реализују се путем Службе за запошљавање Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Служба за запошљавање) 
у складу  са одлуком коју  доноси Министарство, уз 
претходно прибављену сагласност Владе Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона).

(2) Поступак одобравања средстава корисницима 
за подстицање запошљавања (у даљем тексту: корисник 
средстава) проводи Служба за запошљавање, у складу 
са својим актима.

 
   Члан 6.  

(Намјена средстава)
(1) Средства за подстицање запошљавања се 

користе за мјесечну рефундацију обрачунатих и 
уплаћених пореза на доходак и обавезних доприноса 
за суфинансирано лице, осим дијела доприноса на 
здравствено осигурање на терет послодавца.

(2)  Средства  из члана  4. став (2) овог закона 
користе се у складу са Законом о систему државне 
помоћи (“Службени  гласник  Босне и Херцеговине”, 
број: 10/12) и Уредбом о намјени, критеријима и 
условима за додјелу државне помоћи у Федерацији 
Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 99/13) и другим важећим прописима.

(3) Средства из члана 4. став (3) овог закона 
користе се у складу са Законом о инвестирању јавних 
средстава (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
77/04 и 48/08), Законом о тржишту вриједносних 
папира (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
85/08 и 109/12) и Законом о привредним друштвима 
(“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 23/99, 45/00, 
2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 79/09, 63/10 
и 75/13) и другим важећим прописима.

Члан  7.
(Корисник средстава)

(1) Корисник средстава може бити привредни 
субјект који:
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а) има сједиште на подручју Кантона,
б) је измирио обавезе по основу пореза и доприноса 

доспјеле до дана подношења захтјева за рефундацију 
или има измирене обавезе по основу споразума са 
надлежном порезном управом о измирењу дуга по 
основу пореза и доприноса, као и они на које се односе 
федерални прописи о финансијској консолидацији,

ц) према којем није покренут или отворен стечајни 
поступак,

д) који у последња три мјесеца прије подношења 
захтјева за рефундацију није смањио број запосленика.

(2) Привредни субјект који је у претходне три 
године користио средства за подстицање запошљавања 
по програмима Федералног завода за запошљавање 
и/или Службе за запошљавање, а није испоштовао 
уговорене обавезе по тим програмима, не може добити 
средства за подстицање запошљавања.   

Члан 8.
(Услови за додјелу средстава)

(1) Средства за подстицање запошљавања могу се 
одобрити за лица која су:

a) на евиденцији незапослених лица код Службе 
за запошљавање,    

б) се запослила путем јавног огласа који 
послодавац достави Служби за запошљавање,

ц) са својим послодавцем закључила уговор 
о раду на период који не може бити краћи од шест 
мјесеци.   

(2) Средства за подстицање запошљавања се не 
могу одобрити за лица којима је корисник средстава 
отказао уговор о раду у последња три мјесеца која 
претходе подношењу захтјева за рефундацију.

(3) У периоду уговорног односа корисник средстава 
има обавезу да задржи број запосленика које је имао 
у моменту подношења захтјева, увећан за број лица 
чије се запошљавање суфинансира, осим у оправданим 
случајевима као што су добровољни прекид запослења, 
утврђена неспособност за рад, пензионисање, 
престанак радног односа вољом или кривицом 
запосленика, проглашењем од стране надлежног органа 
стања природне несреће или елементарне непогоде 
на подручу Кантона или општине у којој је сједиште 
корисника средстава.

Члан 9.
(Надлежност)

У погледу реализације средстава за подстицање 
запошљавања, Служба за запошљавање је надлежна за:

a) доношење програма за суфинасирање 
подстицаја за запошљавање, уз сагласност Владе 
Кантона, 

б) закључење уговора са корисницима средстава, 
ц) врши исплату средстава по закљученим 

уговорима,
д) праћење реализације средстава / уговора и 

вршење мониторинга по истим, 
e) анализирање и периодично извјештавање 

Владе Кантона о учинку по потписаним уговорима, 
ф) контролу коришћења средстава за подстицање 

запошљавања, 
г)   информисање јавности,
х)   објављивање јавног позива привредим 

субјектима и   
и)   друге послове у складу са законом и прописима 

донесеним на основу закона.

Члан 10.
(Подзаконски акт)

Ближи пропис о начину прикупљања средстава за 
подстицање запошљавања доноси Министарство.

III. НАДЗОР

Члан 11.
(Управни надзор)

Управни надзор над провођењем овог закона и 
прописа донесених на основу овог закона врше ресорна 
министарства.

Члан 12.
(Комисија за вршење надзора)

(1) Надзор над провођењем овог закона и 
прописа донесених на основу овог закона врши 
комисија састављена од по једног представника 
Комисије за привреду, економску и финансијску 
политику Скупштине Тузланског кантона, Владе 
Кантона, Удружења послодаваца Тузланског кантона,  
Кантоналне привредне коморе, Обртничке коморе 
Тузланског кантона и Савеза самосталних синдиката 
Тузланског кантона.

(2) Комисију из става (1) овог члана формира 
Влада Кантона.

(3) Предсједник комисије је представник Владе 
Кантона.

(4) Комисија доноси правилник о свом раду.
(5) Предсједник и чланови комисије немају 

накнаду за рад.

Члан 13.
(Инспекцијски надзор)

Инспекцијски надзор над провођењем овог закона 
и прописа донесених на основу овог закона врши 
надлежна инспекција.  

 
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Пропис из члана 10. овог закона Министарство ће 

донијети у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
овог закона.

          
Члан 15.

(Ступање на снагу)
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        Замјеник предсједника
 - 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: 01-02-262-9/14                        Златко Шимић, с.р.
        Тузла, 9.6.2014. 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 
9.6.2014. године,  д о н о с и
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З  А  К  О  Н  
О НОВЧАНИМ ПОДРШКАМА 

У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет уређивања)

Овим законом се уређују питања у вези са новчаним 
подршкама у пољопривреди и руралном развоју: извор и 
висина средстава новчаних подршки за пољопривреду, 
општи услови за остваривање новчаних подршки, 
модели новчаних подршки, поступак остваривања 
новчаних подршки, извјештавање о реализованим 
новчаним подршкама, надзор над провођењем Закона, 
казнене одредбе, прелазне и завршне одредбе и друга 
питања у вези са новчаним подршкама финансираним 
из Буџета Тузланског кантона (у даљем тексту: Буџет 
Кантона). 

Члан 2.
(Дефиниција новчаних подршки) 

Новчане подршке у пољопривреди и руралном 
развоју (у даљем тексту: новчане подршке) које се 
реализују кроз потицаје, регресовање, партиципације 
и премије у смислу овог закона, јесу новчана средства 
за унапређење пољопривреде, откупа и прераде 
пољопривредних производа, који су од интереса 
за тржиште Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Кантон), Федерације Босне и Херцеговине и Босне 
и Херцеговине, те за стварање предуслова за извозну 
оријентацију и запошљавање у области пољопривреде.

 
Члан 3.

(Циљ доношења Закона)
Циљ доношења овог закона је обезбјеђење 

дугорочне подршке која ће омогућити:
а) конкурентну пољопривредну производњу за 

тржиште,
б) стварање комерцијалних породичних пољо-

привредних газдинстава и подизање нивоа производње 
на ниво самоодрживости у производњама које имају 
упоредну  предност и отварање нових капацитета, чиме 
би се стекли предуслови прелаза на  извоз појединих 
производа, при томе поштујући правила Свјетске 
трговинске организације (WТО) и начела ЕУ-е, 

ц) рурални развој, 
д) запошљавање у области пољопривреде,
е) смањење зависности од увоза,
ф) стабилизацију домаћег тржишта пољопривредно-

прехрамбених производа,
г) гарантовано и сигурно снабдијевање станов-

ништва пољопривредним производима.

Члан 4.
(Појмови)

Појмови употријебљени у овом закону имају исто 
значење као што имају појмови употријебљени у Закону 
о пољопривреди (‘’Службене новине Федерације 
БиХ’’, бр. 88/07, 4/10, 27/12 и 7/13) и Закону о новчаним 
подршкама у пољопривреди и руралном развоју 
(‘’Службене новине Федерације БиХ ‘’, број 42/10, у 
даљем тексту: Федерални закон).

II. ИЗВОР И ВИСИНА СРЕДСТАВА ЗА
     НОВЧАНЕ ПОДРШКЕ

Члан 5.
(Извор и висина средстава)

(1) Средства за новчане подршке из члана 2. 
овог закона обезбјеђују се у Буџету Кантона за сваку 
календарску годину и из других извора.

(2) Висина новчаних средстава из става (1) 
овог члана не може бити мања од 3,5%  вриједности 
пореских прихода годишњег Буџета Кантона.

 
Члан 6.

(Програм утрошка средстава за новчане подршке)
(1) Висина средстава за поједине моделе новчаних 

подршки, критерији за њихово остваривање, са планом 
расподјеле средстава по областима и врстама новчаних 
подршки, одређују се Програмом новчаних подршки 
у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: 
Програм), у складу са овим законом.

(2) Приједлог Програма у складу са Законом 
припрема Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), те 
након претходно прибављеног мишљења Комисије за 
пољопривреду, водопривреду, шумарство и заштиту 
околиша Скупштине Тузланског Кантона, доставља 
Влади Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада 
Кантона) за сваку буџетску годину.

(3) Влада Кантона доноси Програм у року од 
30 дана од дана ступања на снагу Буџета  Кантона и 
Закона о извршењу Буџета Кантона, али не прије 
доношења Програма утрошка средстава са критеријима 
расподјеле средстава утврђених буџетом Федерације 
Босне и Херцеговине за текућу годину.

Члан 7. 
(Правилници о остваривању новчаних подршки 

по моделима новчаних подршки)
(1) Правилницима о остваривању новчаних 

подршки по моделима новчаних подршки (у даљем 
тексту: Правилници), прописују се услови које мора 
испуњавати подносилац захтјева за остваривање 
новчаних подршки, поступак за остваривање новчаних 
подршки, потребна документација која се прилаже 
уз захтјев за остваривање новчаних подршки, начин 
исплате новчаних подршки, обавезе које корисник 
новчаних подршки мора испунити након што буду 
исплаћена средства новчаних подршки и друго.

(2) Правилнике из става (1) овог члана доноси 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: министар), уз претходно прибављено 
мишљење Комисије за пољопривреду, водопривреду, 
шумарство и заштиту околиша Скупштине Тузланског 
кантона. 

Члан 8.
(Распоређивање неутрошених и исплата 

недостајућих средстава)
(1) У случају да се износ средстава по моделима 

новчаних подршки, односно по областима и врстама 
новчаних подршки, утврђен Програмом, из објективних 
околности у цијелости или дјелимично не искористи, 
распоређивање неутрошених средстава врши се у 
складу са чланом 6. овог закона.
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(2) У случају да новчана средства планирана 
Буџетом Кантона за календарску годину, буду недовољна 
и поред примјене одредби из става (1) овог члана, а 
подносиоци захтјева за новчане подршке испуњавају 
услове прописане овим законом и Правилницима, 
недостајућа средства ће се обезбиједити ребалансом 
буџета за текућу годину, а уколико и на овај начин 
није могуће обезбјеђење средстава, исплата средства 
ће се обезбиједити из средстава новчаних подршки за 
наредну годину.

III. ОПШТИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
      ОСТВАРИВАЊЕ НОВЧАНИХ ПОДРШКИ

Члан 9.
(Општи услови за остваривање 

новчаних подршки)
(1) Право на новчане подршке имају правна и 

физичка лица, подносиоци захтјева за новчане подршке, 
која испуњавају следеће опште услове:

а) да су уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава или Регистар клијената,

б) да имају пребивалиште, односно сједиште на 
територији Кантона,

ц) да су остварили неку од пољопривредних 
производњи, односно дјелатности на подручју Кантона, 

д) да су испунили пореске обавезе,
е) да су испунили обавезе по основу уговора 

о закупу или уговора о додијељеној концесији за 
коришћење државног пољопривредног земљишта,

ф) да имају регистрован обрт за поједине новчане 
подршке прописане Програмом и Правилницима,

г) да имају статус комерцијалног газдинства за 
новчане подршке у оквиру модела подршки производњи, 
модела капиталних улагања и модела руралног развоја,

х) да имају статус некомерцијалног газдинства за 
новчане подршке у оквиру модела руралног  развоја,

и)  да испуњавају остале посебне прописане услове.
(2) Правна и физичка лица која испуњавају услове 

из става (1) овог члана, дужна су извршити пријаву 
производње за коју намјеравају поднијети захтјев за 
новчане подршке у наредној години општинској служби 
надлежној за послове пољопривреде (у даљем тексту: 
општинска служба) најкасније до 15. новембра текуће 
године.

(3) Општинска служба Министарству, најкасније 
до 5. децембра текуће године, доставља пријаве 
производње разврстане по врстама.

(4) Захтјев за остваривање права на новчане 
подршке подноси се општинској служби у мјесту 
пребивалишта, односно сједишта.

Члан 10.
(Критериј за остваривање новчаних подршки из 

модела подршки производњи, модела капиталних 
улагања и модела руралног развоја)

(1) Основни критериј за остваривање новчаних 
подршки из модела подршки производњи, модела 
капиталних улагања и модела руралног развоја је 
минималан укупан обим пословања пољопривредног 
газдинства приказан у Додатку I., који је саставни дио 
овог закона.

(2) У мјерењу укупног обима пословања 
пољопривредног газдинства сабирају се поједини 
обими пословања, изражени у производним јединицама.

(3) Минималан поједини обим пословања који се 
може укључити у обрачун укупног обима пословања 

пољопривредног газдинства износи 0,4 производне 
јединице.

(4) Минималан укупан обим пословања 
пољопривредног газдинства као основни критериј 
за разврставање у комерцијална газдинства је три 
производне јединице. Пољопривредна газдинства 
која не испуњавају овај критериј су некомерцијална 
газдинства.

(5) Приликом израде подзаконских аката из чланова 
6. и 7. овог закона, за поједине новчане подршке може 
се предвидјети већи износ, односно проценат новчане 
подршке за подносиоце захтјева који имају регистрован 
обрт. 

IV. МОДЕЛИ НОВЧАНИХ ПОДРШКИ

Члан 11.
(Врсте модела новчаних подршки)

(1) Новчане подршке у смислу овог закона 
обухватају подршке у склопу мјера новчаних подршки 
производњи и подршке у склопу мјера структурне 
политике.

(2) Новчане подршке у склопу мјера подршке 
производњи проводе се кроз модел подршке 
производњи.

(3) Новчане подршке у склопу мјера структурне 
политике проводе се кроз:

а)  модел капиталних улагања,
б)  модел руралног развоја,
ц)  модел осталих врста подршки.

Члан 12.
(Модел подршке производњи)

(1) Модел подршке производњи обухвата:
а) биљну производњу,
б) анималну производњу,
ц) органску производњу.
(2) Минималне количине које се могу потицати по 

основу овог закона прописане су у Додатку II., који је 
саставни дио овог закона.

(3) Уколико неке од производњи које су прописане 
у Додатку II. Федералног закона, а које су од интереса 
за Кантон, нису предмет Федералног програма у 
текућој години, Министарство може приликом израде 
Програма предвидјети такве производње.

Члан 13.
(Остваривање новчане подршке по моделу 

подршке производњи)
(1) Новчане подршке по Моделу подршке 

производњи могу се остварити за:

A)  Биљну производњу:
1)  Производња ратарских култура, повртларских 

култура, воћарских култура и гљива:
1.1  хљебна жита (пшеница, раж и тритикале),
1.2  сточна жита (кукуруз, сточни јечам и зоб),
1.3  крмно биље (кукуруз за силажу, сточни кељ, 

сточни грашак, дјетелина, луцерна,   дјетелинско-
травна смјеса, травне смјесе, траве, грахорица и сточна 
репа),

1.4  уљарице (соја, сунцокрет и уљна репица),
1.5  поврће (парадајз, паприка, краставац, лук, 

мрква, пастрњак, першун, цвекла, грах,  грашак, 
чешњак, порилук, шпинат, купус, кељ, салата, патлиџан 
и меркантилни кромпир),

1.6  хељда,
1.7  љековито и ароматично биље (камилица, 

мента, лаванда, рузмарин, смиље, ловор и  др.),
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1.8  духан,
1.9  воће (крошњасто, јагодичасто и бобичасто),
1.10 гљиве (шампињони, буковаче и шитаке и др.),
1.11 винова лоза.

2)  Производња садног материјала:
2.1  саднице крошњастих воћака,
2.2  саднице јагодичастог и бобичастог воћа,
2.3  пресаднице поврћа и љековитог биља,
2.4  саднице аутохтоних сорти воћа,
2.5   саднице лабораторијски произведене - из
       културе ткива,
2.6  компост засијан мицелијем гљива (шампињони,
        буковаче, шитаке и др.).

3)   Подизање вишегодишњих насада:
3.1. воћњаци интензивни,
3.2. воћњаци полуинтензивни.

Б) Анималну прозводњу:
1) Говедарска производња:
1.1  производња свјежег крављег млијека,
1.2  музне краве,
1.3  производња говеђег меса,
1.4  узгој расплодних јуница,
1.5  вјештачко осјемењавање плоткиња.

2)  Коњогојство
2.1 узгој расплодних коња.

3)  Овчарска и козарска производња:
3.1  производња свјежег овчијег и козијег млијека,
3.2  производња овчијег и козијег меса,
3.3  узгој расплодне стоке (овце, овнови, козе и
       јарци).

4)  Свињогојска производња:
4.1  производња свињског меса,
4.2  узгој расплодне стоке (крмаче, назимице и
       нераст).

5)  Перадарска производња:
5.1  производња пилећег меса (бројлери),
5.2  производња конзумних јаја (несилице),
5.3  узгој матичног јата (пиленке).

6)  Пчеларска производња:
6.1  кошнице пчела, узгој пчелињих заједница,
6.2  производња меда.

7)  Рибарска производња:
7.1 узгој рибе.

Ц) Органску производњу:
1) цертифицирање органске производње у текућој 

години.
(2) У оквиру модела подршке производњи физичка 

и правна лица остварују право на регресовање камата 
на кредите намијењене за откуп пољопривредних 
производа из става (1) овог члана у циљу њихове даље 
продаје и за откуп пољопривредних производа у циљу 
њихове прераде, под условом да откупе пољопривредне 
производе произведене на територији Кантона.

(3) Подршка организаторима производње у 
кооперацији откупа производа из кооперације и продаја 
тих производа.

(4) Проценат регресовања камата из става (2) овог 
члана утврђује се Програмом и Правилником.

Члан 14. 
(Модел капиталних улагања) 

(1) Модел капиталних улагања обухвата новчане 
подршке кроз суфинансирање:

а) изградње објеката, набавке механизације и 
опреме у анималној производњи,

б) набавке механизације  и опреме у биљној 
производњи,

ц) изградње система за наводњавање,
д) изградње и опремању стакленика и пластеника,
е) изградње објеката у производњи, припреми, 

преради, чувању и пласману пољопривредних 
производа (опрема, грађевински објекти, хладњаче, 
сушаре, сортирнице, пакирнице и др.),

ф) изградње система противградне заштите,
г) набавке расплодне стоке,
х) набавке основног стада.
(2) У оквиру новчане подршке модела капиталних 

улагања, физичка и правна лица остварују право на 
регресовање камата на кредите за капитална улагања 
у пољопривреди и руралном развоју и преради 
пољопривредних производа.

(3) Проценат регресовања камата из става (2) овог 
члана одређује се Програмом и Правилником.

(4) Проценат неповратних средстава од укупне 
вриједности инвестиције као и максимални износ 
новчане подршке у оквиру модела капиталних улагања, 
одређује се Програмом и Правилником.

Члан 15.
(Модел руралног развоја)

(1) Новчана подршка кроз модел руралног 
развоја има за циљ економски и социјални напредак 
становништва руралних подручја Кантона, уз 
уважавање принципа одрживог развоја.

(2) Модел руралног развоја обухвата новчане 
подршке за:

а) суфинансирање трошкова по основу пензионог 
и здравственог осигурања носиоца   пољопривредног 
газдинства којима је пољопривреда основна дјелатност 
и који имају регистрован обрт,

б) стручно оспособљавање за рад у пољопривреди,
ц) производњу традиционалних производа,
д) суфинансирање пројеката снабдијевања водом 

пољопривредних газдинстава,
е) подршку развоју пољопривреде у подручјима 

са тежим условима привређивања (брдско планинска 
подручја).

(3) Максимални износ новчане подршке у оквиру 
модела руралног развоја одређује се Програмом и 
Правилником.

Члан 16.
(Модел осталих врста подршки)

Модел осталих врста подршки обухвата новчане 
подршке за:

а) суфинансирање реализације пројеката од значаја 
за Кантон, 

б) суфинансирање стручних скупова, семинара, 
сајмова и едукација,

ц) суфинансирање опремања лабораторија 
Пољопривредног завода Тузла и Ветеринарског завода 
Тузланског кантона,

д) подршку развоју задругарства. 
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V. ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
    ПОДРШКИ

Члан 17.
(Поступак остваривања новчаних подршки)
(1) Захтјев за остваривање новчаних подршки 

подноси се надлежној општинској служби заједно 
са документацијом прописаном овим законом и 
Правилницима. 

(2) Општинска служба, у складу са овим законом 
и Правилницима, заприма захтјев, обрађује, врши 
провјеру документације, доноси рјешење, те на 
прописаним обрасцима, сачињава обрачун по моделима 
новчаних подршки, односно областима и врстама 
новчаних подршки у обиму који је прописан.

(3) Општинска служба подносиоцу захтјева 
доставља рјешење, а Министарству поред рјешења 
доставља и попуњене обрасце из става (2) овог члана.

(4) Министарство у року од 30 дана, од дана 
достављања рјешења и образаца од стране општинске 
службе, врши провјеру истих, те их доставља 
Министарству финансија Тузланског кантона на 
исплату. 

(5) Уколико Министарство уочи неправилности у 
рјешењима и обрасцима исте враћа општинској служби 
на поновни поступак. 

(6) На рјешење општинске службе из става (2) овог 
члана може се изјавити жалба Министарству у року од 
осам дана од дана достављања рјешења.       

Члан 18. 
(Коришћење новчаних подршки и обавезе 

корисника)
(1) Правно и физичко лице које оствари право на 

новчане подршке (у даљем тексту: корисник) одговара 
за вјеродостојност података које је дало, а који су 
потребни за остваривање права на новчане подршке.

(2) Корисник је обавезан одобрена средства 
намјенски утрошити, у сврху за коју су додијељена.

(3) Корисник новчаних подршки који поступи 
супротно одредбама ставова (1) и (2) овог члана и члана 
9. став (1) овог закона, дужан је вратити додијељена 
средства и неће имати право остварити новчане 
подршке за период од три године.

(4) Рјешење о забрани остваривања права на новчане 
подршке за период од три године доноси општинска 
служба, након што Кантонални пољопривредни 
инспектор (у даљем тексту: пољопривредни инспектор) 
достави коначно рјешење донесено на основу члана 25. 
став (1) тачке а) и б) овог закона.  

(5) На рјешење општинске службе из става (4) овог 
члана може се изјавити жалба Министарству у року од 
осам дана, од дана достављања рјешења.       

Члан 19.
(Обавеза лица која издају документацију потребну 

за остваривање права на новчане подршке)
Правна лица и обртници који издају потребну 

документацију за остваривање права на новчане 
подршке, у складу са овим законом и Правилницима, 
дужна су да податке у документацији прикажу истинито 
и тачно. 

VI. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗОВАНИМ
      НОВЧАНИМ ПОДРШКАМА

Члан 20.
(Извјештај о реализацији новчаних подршки) 

(1) Министарство Влади Кантона доставља 
извјештај о реализацији новчаних подршки из 

претходне године, до краја фебруара текуће године или 
на захтјев Владе Кантона.

(2) Влада Кантона Скупштини Тузланског кантона 
доставља извјештај о реализацији новчаних подршки 
у претходној години, најкасније до краја марта текуће 
године.

Члан 21.
(Евиденција о корисницима и врстама новчаних 

подршки)
Министарство води евиденцију о корисницима и 

врстама новчаних подршки које се додјељују из  Буџета 
Кантона, на обрасцу који прописује министар.

Члан 22.
(Чување документације и вођење евиденције)

 (1)  Документација из члана 17. овог закона мора се 
чувати најмање три годинe од дана доношења рјешења.

(2) Правна лица, корисници новчаних подршки, 
дужна су водити евиденцију остварених новчаних 
подршки за физичка лица у чије име су поднијела 
захтјев општинској служби.

VII. НАДЗОР

Члан 23.
(Вршење управног надзора) 

Министарство врши управни надзор над 
проведбом овог закона и прописа донесених на основу 
овог закона. 

Члан 24.
(Послови  пољопривредног инспектора) 

(1) Инспекцијски надзор у провођењу овог закона 
и прописа донесених на основу овог закона обавља 
пољопривредни инспектор у оквиру своје надлежности.

(2) Поред овлашћења и дужности одређених 
законом, пољопривредни инспектор: 

а) надзире провођење и примјену овог закона и 
подзаконских аката донесених на основу овог закона,

б) врши надзор и контролу производње код 
правних и физичких лица која су поднијела захтјев за 
новчану подршку у мјесту остваривања производње,

ц) врши увид у захтјев и исправе које се односе 
на остваривање конкретне новчане подршке, која се 
додјељује на основу овог закона, у току обраде захтјева, 

д) врши увид у нове насаде у воћарству и 
виноградарству након остварене новчане подршке у 
погледу примјене агротехничких мјера,

е) надзире намјенски утрошак одобрених средстава 
новчаних подршки,

ф) провјерава вођење евиденција новчаних 
подршки из члана 22., став (2) овог закона,

г) провјерава вјеродостојност докумената 
приложених спису захтјева за новчане подршке  код 
субјеката који су тај документ издали, 

х) обавља и све друге инспекцијске послове у вези 
примјене овог закона и прописа донесених на основу 
њега.

Члан 25.
(Мјере пољопривредног инспектора)

Ако утврди да су прекршене одредбе овог закона 
или Правилника, пољопривредни инспектор има право 
и обавезу: 

а) рјешењем наредити да се утврђене 
неправилности, односно недостаци отклоне у  
одређеном року,

б) у случају ненамјенске употребе средстава, и/или 
давања нетачних података у документацији приложеној 
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уз захтјев за остваривање новчане подршке донијети 
рјешење којим ће наредити кориснику поврат новчане 
подршке, 

ц) да обавјештава надлежно Министарство 
и надлежне општинске службе о уоченим 
неправилностима и  изреченим мјерама које се односе 
на новчану подршку, одмах по доношењу рјешења,  

д) издаје прекршајне налоге и подноси захтјев 
за покретање прекршајног поступка због почињеног 
прекршаја прописаног овим законом.

Члан 26.
(Обавезе правних и физичких лица која подлијежу 

надзору пољопривредног инспектора) 
(1) Општинска служба дужна је сву прописану и 

запримљену документацију из члана 17. овог закона 
архивирати и омогућити увид у исту приликом контроле 
од стране пољопривредног инспектора.

(2) Правна и физичка лица која подлијежу надзору 
пољопривредног инспектора, дужна су му пружити 
потребне податке и обавјештења, омогућити обављање 
надзора, односно обезбиједити услове за несметан рад. 

(3) Правна и физичка лица из става (2) овог члана 
дужна су на захтјев пољопривредног инспектора, у за 
то одређеном року доставити или припремити податке 
и материјале који су му потребни за обављање послова 
инспекцијског надзора.

(4) Рок из става (3) овог члана мора бити примјерен 
предмету захтјева.

Члан 27.
(Акти пољопривредног инспектора)

Пољопривредни инспектор у провођењу 
инспекцијског надзора саставља записник на лицу 
мјеста, те доноси рјешење у складу са законом, по 
којем су правна и физичка лица из члана 26. став (2) 
овог закона дужна поступати. 

Члан 28.
(Одузимање документације и предмета у обављању 

инспекцијског надзора) 
(1) У обављању инспекцијског надзора, пољо-

привредни инспектор може привремено одузети 
документацију и предмете који у прекршајном или 
судском поступку могу послужити као доказ, те 
задржати исте до окончања прекршајног, односно 
судског поступка.

(2) О привременом одузимању документације 
и предмета из става (1) овог члана, пољопривредни 
инспектор издаје  потврду.

Члан 29.
(Жалба против рјешења пољопривредног 

инспектора)
Против рјешења пољопривредног инспектора 

може се изјавити жалба Министарству у року од осам 
дана од дана достављања рјешења.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
(Новчана казна за прекршај правног лица)
(1) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ 

до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице 
(корисник новчане подршке) ако:

а) достави документацију са нетачним подацима у 
циљу остварења новчане подршке из члана  18. став (1) 
овог закона;

б) утроши одобрена средства супротно члану 18. 
став (2) овог закона;

ц) не води прописану евиденцију остварене 
новчане подршке из члана 22. став (2) овог закона;

д) не поступи по рјешењу пољопривредног 
инспектора из члана 25. став (1), тачка а) овог закона;

е) не омогући провођење надзора пољопривредном 
инспектору из члана 26. овог закона;

ф) не поступи по рјешењу пољопривредног 
инспектора из члана 27. овог закона.

(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 2.500,00 
КМ и одговорно лице у правном лицу.

Члан 31.
(Новчана казна за издавање докумената који не 

одговарају стварном чињеничном стању)
(1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 

5.000,00 КМ, казниће се за прекршај правно лице ако 
поступи супротно члану 19. овог закона.

(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 2.500,00 
КМ и одговорно лице у правном лицу. 

(3)  Новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 
1.500,00 КМ, казниће се за прекршај обртник ако 
поступи супротно члану 19. овог закона. 

Члан 32.
(Новчана казна за прекршај физичког лица)
Новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 

1.500,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице 
(корисник новчане подршке) ако:

а) достави документацију са нетачним подацима у 
циљу остварења новчане подршке из члана 18. став (1) 
овог закона;

б) утроши одобрена средства супротно члану 18. 
став (2) овог закона;

ц) не поступи по рјешењу пољопривредног 
инспектора из члана 25. став (1) тачка а) овог закона;

д) не омогући провођење надзора пољопривредном 
инспектору из члана 26. овог закона;

е) не поступи по рјешењу пољопривредног 
инспектора из члана 27. овог закона.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 

Члан 33.
(Раније покренути поступци)

Поступци остваривања новчаних подршки 
започети до ступања на снагу овог закона, довршиће 
се према одредбама прописа који су важили у вријеме 
започињања поступака.

Члан 34.
(Престанак важења ранијих прописа)

Даном ступања на снагу овог закона престаје 
примјена Закона о новчаној подршци у примарној 
пољопривредној производњи (‘’Службене новине 
Тузланског кантона’’, бр. 5/07 и 12/07), изузев у 
случајевима из члана 33. овог закона.

Члан 35.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеним новинама Тузланског 
кантона’’. 
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Додатак I.

Врста производње Јед.мјере Количина Коефицијент Укупно
1 2 3 4 5 6 7

Житарице ха x 1,0 =
Уљарице ха x 1,4 =
Духан ха x 2,5 =
Поврће (осим корнишона) ха x 5,0 =
Корнишон т x 1,5 =
Виногради ха x 6,0 =
Воћњаци ха x 5,0 =
Љековито биље ха x 4,0 =
Сјеменски усјеви ха x 5,0 =
Саднице крошњастих воћака број x 0,0001 =
Остали пољ.усјеви ха x 1 =
Воће (крошњасто) т x 0,2 =
Воће (јагодасто и бобичасто) т x 1 =
Гљиве т x 0,3 =
Говеда до 2 године старости  број x 0,5 =
Говеда преко 2 године старости број x 1,0 =
Коњи до 2 године старости број x 0,8 =
Коњи преко 2 године старости број x 1,2 =
Овце, козе, овнови, јарчеви број x 0,15 =
Пчелиње заједнице број x 0,05 =
Свиње до 50 кг број x 0,1 =
Свиње преко  50 кг број x 0,3 =
Кокош број x 0,005
Пилићи број x 0,002

МЕТОДОЛОГИЈА:
а. У колону 3. уписују се ха коришћене површине, број стабала, број грла и тоне производа.
б. Поједини обим пословања израчунава се множењем количине производње из колоне 3. са коефицијентом 

у колони 5.
ц. У израчунавању укупног обима пословања пољопривредног газдинства сабира се обим пословања 

појединих производњи.
д. За производње за које није прописан коефицијент ради стицања статуса комерцијалног газдинства подноси 

се захтјев за разврставање Министарству. 

Додатак II.

Опис Јединица Потицане количине
Модел подршки производње
Подршке ратарских и повртларских култура
Кукуруз зрно (референтни принос) (декларисано сјеме и 
рачун)

ха 1 и више

Уљарице (соја, сунцокрет и уљана репица) ха 0,5 и више
Поврће (осим корнишона) ха 0,1- и више
Корнишон т 2 т и више
Поврће у заштићеном простору ха 0,02 и више
Меркантилни кромпир ха 0,5 и више
Љековито биље (за сваку поједину културу) ха 0,5 и више
Подршке садног материјала,вишегодишњих насада
Јагода,малина,купина,боровница, аронија ха 0,1 и више
Подршка производњи воћа
Производња крошњастог воћа т 10 и више          
Производња јагодичастог и бобичастог воћа т 3 и више

Производња јагодичастог и бобичастог воћа у заштићеном 
простору

ха 0,02 и више

Потицање откупа воћа у систему ПДВ т 300 и више
Гљиварство
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Производња гљива т 10 и више
Производња компоста засијан мицелијем гљива т 300 и више
Перадарство
Производња пилећег меса и узгој матичног јата (бројлер и 
пиленке)

кљун 3000 и више

Производна конзумних јаја (несилице) кљун 3000 и више
Коњогојство
Узгој расплодних коња грло 2 и више

     Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а                                                                                            Замјеник предсједника
- 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                                                                                                               Златко Шимић, с.р.
         Број: 01-02-47-15/14
      Тузла, 9.6.2014. године

280
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 
9.6.2014. године,  д о н о с и 

З  А  К  О  Н
О ТУРИСТИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

ПОГЛАВЉЕ I: ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет закона)

Овим законом уређује се обављање туристичке 
дјелатности из надлежности Тузланског  кантона.
       

Члан 2.
(Појмови и дефиниције)

Појмови и дефиниције употријебљени у овом 
закону имају исто значење као појмови и дефиниције 
употријебљени  у Закону о туристичкој дјелатности 
(„Службене новине Федерације  БиХ“, број: 32/09 - у 
даљем тексту: федерални закон).

ПОГЛАВЉЕ II: ОБАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ 
                            ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 3.
(Субјекти који могу обављати туристичку 

дјелатност)
(1) Туристичку дјелатност могу обављати правна 

и физичка лица која су регистрована за обављање 
туристичке дјелатности и која испуњавају услове у 
складу са законом и прописима донесеним на основу 
закона.

(2) У складу са овим законом и прописима 
донесеним на основу овог закона, одређене туристичке 
услуге могу пружати установе  културе, удружења, 
школе и друге одгојно-образовне институције.

Члан 4.
(Пословање)

Приликом обављања туристичке дјелатности, 
субјекти из члана 3. овог закона, дужни су пословати 
у складу са принципима и праксом одрживог развоја 
туризма и обезбјеђења дугорочног очувања животне 
средине и културно-историјског наслијеђа Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Кантон).

Члан 5.
(Период пословања)

(1) Субјекти из члана 3. став (1) овог закона могу 
пословати током цијеле године и сезонски.

(2) Сезонско обављање и период обављања 
дјелатности, а који не може бити дужи од девет мјесеци 
током једне календарске године, уписују се у одобрење 
за рад.

Члан 6.
(Забрана оглашавања и рекламирања)

Забрањено је пружаоцу услуга у туризму да 
непосредно или посредно, путем јавних гласила, 
интернетом, промотивним материјалом и слично 
оглашава и/или рекламира пружање туристичких 
услуга, ако не испуњава услове прописане федералним 
законом, овим законом и прописима донесеним на 
основу овог закона.

Члан 7.
(Књига жалби)

(1) Субјекти из члана 3. став (1) овог закона 
обавезни су у просторијама гдје се пружају услуге 
водити књигу жалби чији је изглед, садржај и начин 
вођења прописан федералним прописом.

(2) Књига жалби из става (1) овог члана мора у 
сваком тренутку бити доступна кориснику услуга и 
служи само у сврху изјављивања приговора. 

(3) У случају изјављивања приговора од стране 
корисника туристичких услуга субјект из става (1) 
овог члана је дужан, у року пет дана од изјављивања 
приговора, исти доставити надлежној инспекцији, а 
најдуже, у року од 15 дана од изјављивања приговора 
одговорити подносиоцу приговора.

(4) Књига жалби из става (1) овог члана мора бити 
овјерена од стране Министарства  трговине, туризма 
и саобраћаја Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Министарство).

(5) Начин и поступак овјере књиге жалби прописује 
министар трговине, туризма и саобраћаја Тузланског 
кантона (у даљем текст: министар).

Члан 8.
(Остали субјекти)

(1) Удружења могу, ради остваривања својих 
циљева и задатака прописаних статутом удружења, 
организовати путовање (пакет-аранжман и излет) 
искључиво за своје чланове.

(2) Удружења могу организовати путовање из 
става (1) овог члана само повремено и без сврхе 
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стицања добити, а чланство у удружењу се доказује 
одговарајућом исказницом.

(3) Школа, односно друга одгојно-образовна 
установа може за своје ученике, односно полазнике, 
организовати излете ради остваривања наставних 
и одгојно-образовних садржаја и постизања својих 
циљева и задаћа који се организују као дјелатност 
школе, односно одгојно-образовне установе.

(4) Рекламирање и промоција путовања из ставова 
(1) и (3) овог члана не може се вршити средствима 
јавног оглашавања, али се може огласити у интерним 
гласилима и саопштењима која добивају чланови 
удружења и школа.

(5) Удружења су дужна организацију путовања из 
става (1) овог члана, а школе и друге одгојно-образовне 
установе организацију излета из става (3) овог члана, 
пријавити Кантоналној управи за инспекцијске послове, 
на поступање надлежних инспекција, најкасније три 
дана прије почетка путовања.

(6) На путовања која без сврхе стицања добити 
организују удружења извиђача и планинара за своје 
чланове у својим објектима или опреми за камповање и 
аматерски спортски клубови ради одласка на припреме 
и натјецања, не примјењују се одредбе овог закона.

(7) Субјекти из ставова (1) и (3) овог члана дужни 
су, при пружању услуга, поступати у складу са чланом 
5. став (1) тачке 1., 2. и 4. федералног закона.

А – ПУТНИЧКА АГЕНЦИЈА

Члан 9.
(Назнака дјелатности)

(1) Назнака „путничка агенција“ обавезно се 
користи у фирми путничке агенције, као ближа назнака 
дјелатности.

(2) Изузетно од става (1) овог члана, умјесто 
назнаке „путничка агенција“ као ближа назнака 
дјелатности може се користити и назнака „туристичка 
агенција“.

(3) У фирми, путничка агенција може, уз назнаку 
којом се обиљежава име путничке агенције, користити 
и изразе уобичајене у туристичком пословању, као што 
су: „тоурс“, „травел“ и слично.

  
Члан 10.

(Општи услови путовања) 
(1) За пружање услуга путничке агенције путничка 

агенција је дужна да утврди опште услове путовања.
(2) Општим условима путовања ближе се уређују 

права и обавезе путничке агенције и права и обавезе 
корисника туристичке услуге и они се утврђују у складу 
са законом којим се уређују облигациони односи и 
заштита потрошача.

(3) Општи услови путовања обавезно садрже:
а) право агенције на накнаду учињених трошкова 

ако је корисник туристичке услуге одустао од уговора 
због околности које није могао избјећи или отклонити 
и које би, да су постојале у вријеме закључења уговора, 
представљале оправдан разлог да не закључи уговор, 
право корисника туристичке услуге на накнаду 
учињених трошкова када је обезбиједио одговарајућу 
замјену или је замјену нашла путничка агенција, као и 
одговорност путничке агенције када извршење услуга 
повјери трећим лицима,

б) права корисника туристичке услуге за случај 
отказа путовања, 

ц) услове за измјену уговорене цијене путовања,
д) информацију о садржају јемства за осигурање 

од одговорности за причињену штету кориснику 
туристичке услуге и

е) поступак, рокове и обавезе агенције у вези са 
рекламацијом корисника туристичке услуге због отказа 
путовања, неизвршења или непотпуног извршења 
услуга обухваћених програмом путовања.

(4) Путничка агенција је дужна да опште услове 
путовања и програм путовања дефинисан федералним 
законом уручи кориснику туристичке услуге непосредно 
или електронским путем прије закључења уговора о 
аранжману, а најкасније, истовремено са издавањем 
потврде о путовању.

(5) Корисник туристичке услуге својим потписом 
или електронским путем потврђује пријем општих 
услова путовања и програма путовања.

Члан 11.
(Накнада штете)

(1) У случају отказа туристичког пакет-аранжмана 
или излета од стране организатора туристичког 
путовања, исти је дужан да кориснику туристичке 
услуге врати уплаћена средстава за отказано путовање 
у складу са законом и општим условима путовања.

(2) У случају неизвршења, дјелимичног или 
непотпуног извршења услуга обухваћених програмом 
путовања, организатор туристичког путовања дужан је 
да кориснику туристичке услуге врати разлику између 
уговорене цијене путовања и цијене путовања снижене 
сразмјерно неизвршењу, дјелимичном или непотпуном 
извршењу услуга.

(3) Организатор туристичког путовања дужан је да 
врати средства из ставова (1) и (2) овог члана, у року 
који је одређен општим условима путовања, односно 
програмом путовања, који не може бити дужи од 15 дана 
од дана отказа путовања, односно од дана подношења 
основаног приговора корисника туристичке услуге.

(4)   Организатор туристичког путовања није 
одговоран кориснику туристичке услуге за насталу 
штету из ставова (1) и (2) овог члана ако:

а) се утврђени пропусти у неиспуњавању 
уговорних услуга приписују у кривицу корисника 
туристичке услуге, и

б) су пропусти настали дјеловањем више силе или 
неким другим догађајем које организатор туристичког 
путовања није могао да предвиди или отклони и 
поред  дужне  пажње, у које случајеве се не убраја 
пребукирање.

Члан 12.
(Лиценца)

(1) Путничка агенција може обављати услуге 
утврђене законом, под условом да након прибављања 
рјешења општинског/градског органа управе надлежног 
за послове туризма (у даљем тексту: надлежни орган) 
којим је утврђено да удовољава условима прописаним 
федералним законом и прописима донесеним на 
основу федералног закона, од Министарства прибави 
и лиценцу за организацију туристичког путовања (у 
даљем тексту: лиценца).

(2) У поступку издавања лиценце, Министарство 
утврђује да ли је путничка агенција регистрована 
за обављање предметне дјелатности, односно да 
ли посједује рјешење о испуњености минимално-
техничких услова у погледу пословних просторија, 
услове у погледу запослених, обезбјеђење јемства, 
садржаја општих услова путовања и њихову 
усклађеност са законом, услова у погледу изрицања 
заштитних мјера против одговорног лица путничке 
агенције, као и других услова за рад путничке агенције 
који се тичу солвентности и квалитета рада агенције, 
у складу са овим законом и прописима донесеним на 
основу овог закона.
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(3) Уз захтјев за издавање лиценце, путничка 
агенција подноси следећу  документацију:

а) овјерену копију рјешења о упису у судски 
регистар, односно овјерену копију рјешења о упису 
пословне јединице у судски регистар,

б) овјерену копију рјешења надлежног органа о 
испуњености минимално-техничких услова  у  погледу  
пословних просторија,

ц) потврду надлежног суда да над путничком 
агенцијом није отворен поступак  стечаја или ликви-
дације,

д) потврду надлежног суда да путничкој агенцији 
није изречена заштитна мјера забране обављања 
дјелатности, нити је одговорном лицу путничке 
агенције изречена заштитна мјера забране обављања 
позива, дјелатности или дужности, 

е) рјешење Порезне управе Федерације БиХ о 
одређивању јединственог идентификационог броја 
или увјерење Управе за индиректно опорезивање о 
одређивању ПДВ броја,

ф) списак запослених који директно раде на 
пословима организовања  туристичких путовања,

г) доказ о испуњености законских услова у погледу 
водитеља пословнице,

х) доказ о измирењу доприноса обавезног 
осигурања који издаје Пореска управа Федерације БиХ,

и) опште услове путовања сачињене у складу са 
чланом 10. овог закона и овјерене  од организатора ту-
ристичког путовања,

ј) списак реализованих туристичких пакет-
аранжмана или излета у претходном периоду који 
је овјерен од одговорног лица путничке агенције 
(референс листа),

к) доказ о посједовању јемства дефинисаног 
федералним законом.

Члан 13.
(Издавање лиценце)

(1) Министарство издаје лиценцу најкасније у 
року од 15 дана од дана подношења уредног и потпуног 
захтјева из члана 12. овог закона. 

(2) Лиценца подлијеже ревизији након истека рока 
од три године од дана њеног достављања путничкој 
агенцији.

(3) Министарство по службеној дужности води 
рачуна о истеку рока из става (2) овог члана.

(4) Лиценца је коначна и против ње није дозвољена 
жалба, али се може  покренути управни спор.  

(5) Подносилац захтјева за издавање лиценце 
сноси трошкове поступка и исти се плаћају приликом 
подношења захтјева за издавање лиценце.

(6) Трошкови поступка из става (5) овог члана 
уплаћују се у корист буџета Тузланског кантона.

(7) На сва питања која се односе на поступак 
издавања лиценци која овим законом нису посебно 
уређена, примјењују се одговарајуће одредбе закона 
којe уређују управни поступак.

(8) Министарство води регистар издатих лиценци 
путничким агенцијама.

(9) Министар прописује облик, садржај и начин 
вођења Регистра издатих лиценци.

Члан 14.
  (Престанак важења лиценце)

(1) Лиценца престаје да важи:
а) брисањем из Уписника путничких агенција на 

основу захтјева носиоца  лиценце, и
б) подјелом путничке агенције као носиоца 

лиценце на два или више друштава или престанком 

постојања путничке агенције у складу са законом који 
регулише привредна друштва.

(2) Рјешење о престанку важења лиценце доноси 
министар.

(3) Рјешење из става (2) овог члана је коначно 
и против њега није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор.  

Члан 15.
(Одузимање лиценце )

(1) Министар доноси рјешење о одузимању 
лиценце путничкој агенцији ако се у поступку ревизије 
или инспекцијског прегледа утврди:

а) да је путничка агенција престала да испуњава 
услове из члана 12. став (2) овог закона, 

б) да су усљед неизвршења или дјелимичног 
извршења општих услова путовања или про-грама 
путовања грешком организатора путовања, у складу 
са узансама, наступиле теже посљедице по корисника 
туристичке услуге (угрожавање здравља, није обез-
бијеђен смјештај или повратак у земљу, корисници 
туристичке услуге су задржани на путовању дуже него 
што је предвиђено програмом путовања и слично), 

ц) да је организатор туристичког путовања отказао 
путовање кориснику туристичке услуге, а у законском 
року није извршио враћање уплаћених средстава,

д) да путничка агенција послује у супротности са  
одредбом члана 10. овог закона и да је истој у периоду 
важења лиценце два пута у року од годину дана 
изречена новчана казна за прекршај због неизвршавања 
обавеза из члана 10. овог закона,

е) да је лиценца организатору туристичког 
путовања издата на основу неистинитих података.

(2) У случају одузимања лиценце, путничка 
агенција може да реализује само претходно уговорена 
путовања. 

(3) Путничка агенција којој је одузета лиценца 
не може добити нову лиценцу прије истека рока од 
годину дана од дана достављања рјешења о одузимању 
лиценце.

(4) Рјешење из става (1) овог члана је коначно 
и против њега није дозвољена жалба, али се може  
покренути управни спор.  

Б - ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

Члан 16.
(Локални туристички водич)

(1) Стручни испит за стицање звања туристичког 
водича може се полагати и за подручје јединице локалне 
самоуправе. 

(2) Лице из става (1) овог члана полаже стручни 
испит за стицање звања туристичког водича за подручје 
јединице локалне самоуправе пред комисијом коју 
именује Министарство у складу са програмом полагања 
стручног испита за стицање звања туристичког водича 
за подручје јединице локалне самоуправе.  

(3) Министарство издаје увјерење о положеном 
стручном испиту за стицање звања туристичког водича 
за подручје јединице локалне самоуправе и води 
евиденцију лица која су положила испит за туристичког 
водича.

Члан 17.
(Пружање услуга локалног туристичког водича)

(1) Лице које положи стручни испит из члана 16. 
став (1) овог закона може пружати услуге водича само 
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на подручју јединице локалне самоуправе, у складу са 
увјерењем из члана 16. став (3) овог закона.

(2) Лице које положи стручни испит на основу 
федералних прописа може пружати услуге водича на 
подручју јединице локалне самоуправе без положеног 
стручног испита из члана 16. став (2) овог  закона.

(3) Министар прописује програм и начин полагања 
стручног испита за стицање звања туристичког водича 
из члана 16. став (2) овог  закона, садржај и начин 
вођења евиденције лица која су положила испит за 
туристичког водича, садржај увјерења о положеном 
стручном испиту за стицање звања туристичког 
водича, као и облик и садржај легитимације и ознаке 
туристичког водича. 

Ц - ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ

Члан 18.
(Сеоски туризам)

(1) Туристичке услуге у сеоском туризму, 
дефинисане федералним прописом, могу пружати 
правна и физичка лица, као и пољопривредници који се 
баве пољопривредом сами или као чланови породичног 
пољопривредног газдинства, уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са прописима из 
надлежности федералног министарства надлежног за 
пољопривреду (у даљем тексту: сеоско домаћинство).

(2) Чланом породичног пољопривредног газ-
динства сматра се члан пољопривредног газдинства 
одређен законом којим се уређују пољопривредна 
газдинства.

(3) Уколико се у сеоском домаћинству пружају 
услуге смјештаја и исхране, објекти морају испуњавати 
минимално-техничке услове у погледу уређености и 
опремљености у складу са прописима који  уређују 
угоститељску дјелатност.            

                                                                
Члан 19.

(Одобрење за пружање услуга у сеоском 
домаћинству)

(1) За пружање туристичких услуга из члана 
18. овог закона, носилац или члан породичног 
пољопривреднога газдинства дужан је прибавити 
рјешење за пружање туристичких услуга у сеоском 
домаћинству од надлежног органа према мјесту 
пружања услуга. 

(2) Рјешење из става (1) овог члана издаје 
се на захтјев носиоца или члана породичног  
пољопривреднога газдинства, уз испуњавање следећих 
услова: 

а) да је породично пољопривредно газдинство 
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, 

б) да подносилац захтјева има право коришћења 
објекта и/или земљишта на којем ће пружати туристичке 
услуге у сеоском туризму, 

ц) да су испуњени услови за пружање туристичких 
услуга прописани овим законом и прописима 
донесенима на основу овог закона или другим 
прописом. 

(3) Надлежни орган  је  дужан  ријешити о захтјеву 
из става (2) овог члана у року од 30 дана од дана уредно 
поднесеног захтјева. 

(4) Изузетно од става (1) овог члана, породично 
пољопривредно газдинство које је прибавило рјешење о 
пружању угоститељских услуга у сеоском домаћинству 
у складу са Законом о угоститељској дјелатности може, 
уз претходну обавијест надлежном органу, пружати 
услуге из члана 18. овог закона ако испуњава услове из 
става (2) тачке ц) овог члана. 

(5) Против рјешења из става (1) овог члана може се 
изјавити жалба Министарству.

Члан 20.
(Садржај рјешења)

(1) Рјешење из члана 19. овог закона садржи: 
а) име и презиме, датум и мјесто рођења те адресу 

подносиоца захтјева, 
б) јединствени број пољопривредног газдинства 

(ЈБПГ), 
ц) врсте туристичких услуга које ће се пружати и 

према потреби средство и мјесто пружања услуге, 
д) назнаку пружа ли се услуга током цијеле године 

или само сезонски. 
(2) Надлежни орган ће рјешење из става (1) овог 

члана доставити Кантоналној управи за инспекцијске 
послове, надлежном порезном уреду и Министарству.

                                                                      
Члан 21.

(Престанак важења рјешења)
(1) Рјешење из члана 19. овог закона престаје 

важити: 
а) смрћу носиоца одобрења,
б) одјавом, даном наведеним у одјави или даном 

подношења одјаве надлежном органу ако је у одјави 
наведен датум унатраг, 

ц) ако је инспекцијским надзором утврђено да за 
пружање туристичких услуга из члана 18. овог закона 
нису испуњени услови прописани овим законом, 
прописима донесеним на основу овог закона, а 
утврђени недостаци нису отклоњени у задатом року, с 
даном истека тог рока, 

д) ако надлежни орган накнадно утврди да је 
издато рјешење засновано на неистинитим подацима 
или кривотвореним документима, 

е) ако се туристичке услуге у сеоском домаћинству 
не почну пружати у року од године дана од дана 
коначности рјешења. 

(2) О престанку важења рјешења из става (1) овог 
члана, надлежни орган доноси рјешење против кога 
се може изјавити жалба Министарству у року од осам 
дана од дана пријема рјешења. 

(3) По правоснажности рјешења из става (2) овог 
члана дјелатност се брише из регистра дјелатности 
који води надлежни орган о чему надлежни орган 
обавјештава субјекте из члана 20. став (2) овог закона.

                                                                          
Члан 22.

(Ловно-риболовни туризам)
(1) Под туристичким услугама у ловно-риболовном 

туризму подразумијевају се услуге прихвата и смјештаја 
ловаца-риболоваца туриста у одговарајуће објекте, 
организовање лова и риболова и пружање других 
услуга за потребе ловно-риболовног туризма, као што 
су услуге превоза до ловишта и по ловишту, обука и 
изнајмљивање ловачких паса, изнајмљивање ловачког 
оружја, фото-сафари и слично.

(2) Туристичке услуге у ловно-риболовном 
туризму могу пружати правна лица регистрована за 
обављање те дјелатности у ловиштима у складу са 
прописима из области лова и риболова.

(3) Субјекти из става (2) овог члана дужни су да 
туристима пружају услуге у складу са одредбама овог 
закона и у складу са прописима из области лова и 
риболова.

(4) Услуге смјештаја у објектима ловног туризма 
пружају се у складу са законом који регулише област 
угоститељства.
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Члан 23.
(услуге изнајмљивања возила)

(1) Услугe изнајмљивања возила (rent-a-car) сматра 
се изнајмљивање путничких аутомобила без возача.

(2) Посебна врста изнајмљивања возила је 
изнајмљивање путничких аутомобила са услугама 
возача (limo service). 

(3) Возач из става (2) овог члана мора бити у 
радном односу са пружаоцем услуга и испуњавати 
услове утврђене  прописима из области саобраћаја за 
возача такси возила. 

(4) Услуге из ставова (1)  и  (2) овог члана могу 
пружати правна лица из члана 3. став (1) овог закона.

Члан 24.
(Rent-a-car возила)

(1) Возила која се изнајмљују не могу бити старија 
од пет година и морају испуњавати услове утврђене 
прописима о цестовном превозу. 

(2) Пружалац услуга изнајмљивања возила из члана 
23. овог закона мора имати најмање три регистрована 
моторна возила, обезбијеђено сервисирање и паркинг 
простор за сва моторна возила и обезбијеђену 
пословницу. 

                                                                            
Члан 25.

(Минимално-технички услови)
(1) Правна лица из члана 23. став (4) овог закона 

дужна су, прије почетка обављања дјелатности, 
прибавити  рјешење о испуњавању минимално-
техничких услова, које издаје надлежни орган. 

(2) Рјешење из става (1) овог члана нарочито 
садржи:

а) назив, адресу, ИД број правног лица, односно 
име и презиме, ЈМБГ и адресу физичког лица,

б) податке о својини или закупу пословног 
простора,

ц) податке о својини или праву коришћења возила, 
у складу са чланом 24. овог закона.

(3) У погледу минимално-техничких услова за 
пословницу примјењују се одредбе федералног прописа 
које се односе на пословницу путничке агенције.

 
 Члан 26.

(Туристичке услуге у конгресном туризму)
(1) Туристичке услуге у конгресном туризму у 

смислу овог закона обухватају услуге организације, 
промоције и/или вођења конгреса, конференције и 
сличних догађаја, са или без услуга  особља за проведбу 
и опремање простора у којем се такви догађаји 
одржавају, без обављања осталих услуга туристичке 
агенције утврђених  федералним законом. 

(2) Услуге из става (1) овог члана могу пружати 
правна и физичка лица из члана 3. ставови (1) и (2) овог 
закона. 

(3) На пружање услуга конгресног туризма из 
става (1) овог члана које за своје чланове, упосленике 
и кориснике, у оквиру своје дјелатности, у складу са 
својим статутима или актима о оснивању, организују 
удружења, установе, те правна и физичка лица из члана 
3. овог закона, не примјењују се одредбе овог закона. 

Члан 27.
(Одобрење за пружање услуга конгресног туризма)

(1) За пружање услуга у конгресном туризму 
правна или физичка лица из члана 26. став (2) овог 
закона дужна су прибавити рјешење о испуњавању 
минимално-техничких услова, односно рјешење о 
одобрењу за пружање тих туристичких услуга издато 

од стране надлежног органа према мјесту свога 
сједишта. 

(2) Рјешење из става (1) овог члана надлежни орган 
доставља Кантоналној управи за инспекцијске послове, 
надлежном порезном уреду и Министарству. 

(3) Трошкове поступка издавања рјешења сноси 
подносилац захтјева. 

(4) Против рјешења из става (1) овог члана може се 
изјавити жалба Министарству. 

(5) На престанак важења рјешења из става (1) овог 
члана на одговарајући начин примјењују се одредбе 
члана 21. овог закона.

Члан 28.
(Туристичке услуге здравственог туризма)
(1) Под туристичким услугама здравственог 

туризма сматрају се услуге медицинског туризма, 
љечилишног туризма и wellnessa. 

(2) Услуге медицинског туризма обухватају услуге 
здравствене заштите повезане с путовањем изван 
мјеста боравка. 

(3) Услуге љечилишног туризма обухватају услуге 
у којима се стручно и контролисано користе природни 
љековити чинитељи и поступци (СПА, терме, 
таласотерапија и слично) у циљу побољшања/очувања 
психофизичких способности. 

(4) Wellness услуге обухватају организовано 
провођење здравствено-превентивних и куративних 
програма у сврху превенције болести те унапређења 
здравља. 

Члан 29.
(Пружаоци услуга здравственог туризма)

(1) Услуге здравственог туризма из члана 28. овог 
закона могу пружати специјалне болнице, љечилишта и 
друге здравствене установе, правна лица регистрована 
за обављање здравствене дјелатности и здравствени 
радници који самостално обављају приватну праксу, у 
складу са посебним прописима којима је регулисана 
здравствена заштита, за кориснике својих здравствених 
услуга. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, wellness 
услуге могу пружати и правна и физичка лица из члана 
3. став (1) овог закона. 

(3) Пружалац услуга здравственог туризма при 
пружању услуга мора поштовати одредбе посебних 
прописа којима је регулисана поједина услуга 
здравственог туризма из члана 28. овог закона. 

(4) Пружалац услуга у здравственом туризму из 
става (1) овог члана може пружати услуге организовања 
путовања, без оснивања туристичке агенције, само за 
кориснике својих услуга из члана 28. овог закона. 

Члан 30.
(Одобрење за пружање услуга здравственог 

туризма)
(1) За пружање услуга здравственог туризма из 

члана 28. овог закона правна или физичка лица дужна 
су прибавити рјешење о испуњавању минимално-
техничких услова, односно рјешење о одобрењу за 
пружање тих туристичких услуга издато од стране 
надлежног органа према мјесту свог сједишта.

(2) Рјешење из става (1) овог члана надлежни орган 
доставља Кантоналној управи за инспекцијске послове, 
надлежном порезном уреду и Министарству. 

(3) Трошкове поступка издавања рјешења сноси 
подносилац захтјева. 

(4) Против рјешења из става (1) овог члана може се 
изјавити жалба Министарству. 
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(5) На престанак важења рјешења из става (1) овог 
члана на одговарајући начин примјењују се одредбе 
члана 21. овог закона. 

Члан 31.
(Туристичке услуге пустоловног туризма)

(1) Туристичке услуге пустоловног туризма 
су услуге које укључују спортско-рекреативне или 
пустоловне активности (роњење, јахање, горско-
планинско вођење, падобранско једрење /paragliding/, 
скакање с ужетом /bungee-jumping/ и сл.).

(2) Услуге из става (1) овог члана пружају се под 
условима прописаним федералним законом, овим 
законом, прописима донесеним на основу овог закона и 
другим прописима који уређују  пружање  истих.

(3) Услуге из става (1) овог члана могу пружати 
лица (тренери, инструктори, учитељи, водитељи, 
водичи и сл.) која имају одговарајуће лиценце/
дозволе надлежних институција или удружења, којим 
се утврђује способност и ниво вјештине обављања 
активности. 

(4) За активности које се проводе на 
неприступачним мјестима, као и специфичним 
дестинацијама што се тиче природних и климатских 
услова (ријеке, планине, и сл.), организатор и/или лица 
која их изводе дужни су извршити процјену ризика те 
донијети планове и процедуре отклањања опасности 
(елаборат спашавања). 

(5) Лица из става (3) овог члана морају бити 
оспособљена за поступке и дјеловања у случају несреће 
или опасности према посебном програму који проводи 
Кантонални штаб цивилне заштите. 

Члан 32.
(Начин пружања услуга пустоловног туризма)

(1) Пружалац туристичке услуге из члана 31. овог 
закона, обавезан је: 

а) имати одговарајућу опрему за пружање услуге, 
уз декларацију овлашћених  произвођача или 
атестирану према важећим стандардима, у исправном 
стању, 

б) прибавити концесију у складу са прописима 
којима су уређују концесије, уколико је иста потребна 
за пружање услуге, 

ц) употребљавати опрему према упутама 
произвођача, 

д) обезбиједити средства комуникације, 
е) обезбиједити прибор за прву помоћ, зависно о 

активности, 
ф) обезбиједити личну опрему за кориснике услуга, 
г) у складу са процјеном опасности, обезбиједити 

присуство хитне медицинске помоћи и других служби 
за  спашавање, 

х) прије започињања пружања услуге истакнутом 
информацијом у писаном облику, те усмено, упознати 
корисника услуге с врстама ризика провођења  
услуге, те начином  коришћења опреме, 

и) осигурати кориснике услуга од посљедица 
несретног случаја, те упознати  корисника услуге са 
садржајем уговора о осигурању (полицом осигурања). 

(2) Лицима млађим од 18 година услуге из члана 31. 
став (1) овог закона могу се пружати само уз писмену 
сагласност родитеља односно старатеља, уколико 
родитељ, односно старатељ није присутан. 

(3) Пружалац услуга из члана 31. став (1) овог  
закона може одбити пружање услуга лицу млађем од 
18 година, без обзира на сагласност родитеља односно 
старатеља. 

Члан 33.
(Рјешење за пружање услуга пустоловног туризма)

(1) За пружање услуга у пустоловном туризму 
правно или физичко лице дужно је прибавити рјешење 
о испуњавању минимално-техничких услова, односно 
рјешење о одобрењу  за пружање тих туристичких 
услуга издатог од стране надлежног органа према 
мјесту свог сједишта.

(2) Рјешење из става (1) овог члана надлежни орган 
доставља Кантоналној управи за инспекцијске послове, 
надлежном порезном уреду и Министарству. 

(3) Трошкове поступкa издавања рјешења сноси 
подносилац захтјева. 

(4) Против рјешења из става (1) овог члана може се 
изјавити жалба Министарству. 

(5) На престанак важења рјешења из става (1) овог 
члана на одговарајући начин примјењују се одредбе 
члана 21. овог закона. 

ПОГЛАВЉЕ III: НАДЗОР

Члан 34.
(Надзор)

Надзор над примјеном овог закона и прописа 
донесених на основу овог закона врши Министарство.

Члан 35.
(Инспекцијски надзор)

Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог 
закона или прописа донесених за његово спровођење 
врши Кантонална управа за инспекцијске послове 
посредством надлежних инспектора и надлежни 
инспектори у јединицима локалне самоуправе, у складу 
са законом.

Члан 36.
(Овлашћења инспектора)

У провођењу инспекцијског надзора надлежни 
инспектор Кантоналне управе за инспекцијске послове, 
односно надлежни инспектори у јединицима локалне 
самоуправе (у даљњем тексту: инспектор) су овлашћени 
прегледати пословне и друге просторије и просторе у 
којима се обавља туристичка дјелатност, опрему, возила 
и пловила којима се или у којима се обавља туристичка 
дјелатност, пословне књиге, уговоре, исправе и 
евиденције и другу пословну документацију која му 
омогућује увид у пословање правних и физичких лица 
која пружају туристичке услуге, те обављати и друге 
радње у складу са сврхом инспекцијског надзора.

Члан 37.
(Инспекцијски преглед)

(1) Правна и физичка лица чије су просторије и 
простори, уређаји и опрема односно предмети рада 
и пословања подвргнути инспекцијском надзору, 
обавезни су омогућити инспектору несметано 
обављање инспекцијског надзора.

(2) Правна и физичка лица обавезна су на захтјев 
инспектора доставити податке, обавијести и материјале 
који су му потребни за обављање послова из његове 
надлежности у примјереном року који он одреди.

(3) Инспекцијски преглед треба у исто вријеме 
бити обављен на такав начин да не омета редовно 
обављање рада и пословања.

Члан 38.
(Забрана обављања дјелатности)

(1) Инспектор ће рјешењем забранити обављање 
туристичке дјелатности субјекту надзора, уколико 
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у провођењу инспекцијског надзора утврди да се 
туристичка дјелатност обавља:

а) без регистрације, односно одобрења издатог 
од надлежног органа или врши дјелатност за коју није 
регистровано, односно ако дјелатност не обавља у 
складу  са издатим рјешењем,

б) без рјешења надлежног органа којим се утврђује 
да простор, уређаји и опрема за обављање туристичке 
дјелатности удовољава прописаним условима за  
обављање те дјелатности, 

ц) да путничка агенција обавља дјелатност 
организације туристичких пакет-аранжмана, екскурзије 
или излета без прибављене лиценце Министарства.

(2) Инспектор ће рјешење из става (1) овог члана 
донијети без одлагања, с утврђеним чињеницама 
одлучним за доношење рјешења.

(3) Жалба против рјешења из става (1) овог члана 
не одлаже извршење рјешења.

(4) Субјекту надзора коме је забрањен рад, инспектор 
ће печаћењем или на други погодан начин, затворити 
просторије у којима обавља туристичку дјелатност, те 
може привремено одузети опрему, уређаје, средства 
за рад и превозна средства којима обавља незакониту 
дјелатност, до коначности и извршности прекршајног 
налога, односно до правоснажности одлуке суда.

(5) О привремено одузетим предметима, инспектор 
ће издати потврду о привременом одузимању, у којој ће 
се навести шта је одузето са потпуном идентификацијом 
(назив предмета, врста, количина, јединица мјере, 
декларисана или процијењена вриједност, датум, 
вријеме и мјесто одузимања, лице од кога су предмети 
или роба одузети и власник предмета и робе.

(6) Орган у чијем саставу дјелује инспекција, 
обезбиједиће услове за одржавање и чување привремено 
одузетих предмета.

(7) Трошкови принудног извршења као и трошкови 
штете настале принудним извршењем, падају на терет 
извршеника - странке.

Члан 39.
(Рјешење о отклањању недостатака)

(1) Ако су пословни простор, уређаји и опрема 
намијењени за обављање туристичке дјелатности 
престали испуњавати прописане услове по издатом 
одобрењу, инспектор ће донијети рјешење, без 
одлагања а најкасније у року од осам дана од дана 
завршетка надзора, с утврђеним чињеницама одлучним 
за доношење рјешења, којим ће одредити рок, не краћи 
од 30 дана, правном и физичком лицу, да прилагоди 
услове пружања услуга одредбама закона.

(2) Ако се недостаци из става (1) овог члана не 
отклоне у одређеном року, инспектор ће донијети 
рјешење о забрани обављања дјелатности и ради 
обезбјеђења извршења наложене управне мјере забране 
рада, печаћењем или на други погодан начин, затворити 
просторије у којима субјект надзора обавља туристичку 
дјелатност.

(3) Жалба против рјешења из ставова (1) и (2) овог 
члана не одлаже извршење рјешења.

(4) Трошкови принудног извршења, као и трошкови 
штете настале принудним извршењем, падају на терет 
извршеника-странке.

Члан 40.
(Обавезно осигурање)

(1) Ако туристичка агенција која организује 
путовање (пакет аранжман и излет) или пружа услугу 
трансфера путника не користи превозна средства у 
којима су путници осигурани од посљедица несретног 

случаја и пртљага од губитка и оштећења, као и 
угоститељске објекте у којима су корисници услуга 
осигурани од посљедица несретног случаја, инспектор 
ће изрећи забрану пружања тих услуга туристичкој 
агенцији. 

(2) Мјера из става (1) овог члана неће се 
примијенити ако туристичка агенција има склопљен 
уговор с осигураватељем о одговорности од обављања 
дјелатности за наведене ризике. 

Члан 41.
(Примјена прописа)

(1) У поступку примјене овог закона и прописа 
донесених на основу њега, примјењују се правила 
општег управног поступка, односно одговарајуће 
одредбе закона који уређује инспекцијски надзор, ако 
овим законом није другачије прописано.

(2) Против рјешења инспектора може се изјавити 
жалба Министарству у року од осам дана од дана 
његовог достављања. 

(3) Жалба против рјешења инспектора не одлаже 
његово извршење.

 Члан 42.
(Идентитет инспектора)

При обављању инспекцијског надзора инспектор 
мора имати службену исказницу инспектора којом 
доказује своје службено својство, идентитет и 
овлашћења.

ПОГЛАВЉЕ IV: КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.
(1) Новчаном казном од 1.500,00 КМ до 15.000,00 

КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:
а) обавља туристичку дјелатност без регистрације, 

односно одобрења издатог од надлежног органа или 
врши дјелатност за коју није регистровано, односно ако 
дјелатност не обавља у складу са издатим рјешењем, 
без рјешења надлежног органа којим се утврђује да 
простор, уређаји и опрема за обављање туристичке 
дјелатности удовољава прописаним условима за 
обављање те дјелатности (члан 3.став (1));

б) организује аранжман за лица која нису њени 
чланови или ако га не организује само повремено и 
без сврхе стицања добити или ако рекламира и врши 
промоцију за путовања и боравке мимо интерних 
гласила и саопштења која добивају чланови удружења 
(члан 8.);

ц) путничка агенција не утврди опште услове 
путовања (члан 10. ставови (1), ( 2) и (3));

д) путничка агенција не изда кориснику услуге 
опште услове путовања и програм путовања (члан 10. 
став (4));

е) организатор туристичког путовања не изврши 
накнаду штете у случају отказа туристичког пакет-
аранжмана, односно неизвршења, дјелимичног или 
непотпуног извршења услуга (члан 11.);

ф) обавља дјелатност путничке агенције, односно 
послове организације туристичких пакет-аранжмана, 
екскурзије или излета без прибављене лиценце 
Министарства (члан 12.);

г) возила која се изнајмљују не испуњавају услове 
дефинисане прописима о цестовном превозу и старија 
су од пет година (члан 24. став (1));

х) туристичке услуге пустоловног туризма изводе 
лица која немају одговарајуће лиценце/дозволе (члан 
31. став (3));
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и) пружалац туристичких услуга пустоловног 
туризма нема сачињен елаборат спашавања (члан 31. 
став (4));

ј) пружа услуге пустоловног туризма лицима 
млађим од 18 година без присуства или писмене 
сагласности родитеља (члан 32. став (2)).

(2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се 
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
200,00 КМ до 2.000,00 КМ.

(3) За прекршаје из става (1) тачке а), ц), д), е) и ф) 
овог члана казниће се и водитељ пословнице новчаном 
казном од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ.

(4) За прекршај из става (1) тачке г) до ј) овог 
члана казниће се и физичко лице које је регистровано 
за обављање туристичке дјелатности новчаном казном 
у износу од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ.

(5) За прекршај из става (1) тачка а) овог члана 
учиниоцу ће се изрећи заштитна мјера одузимања 
предмета којима је почињен прекршај.

(6) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 1.500,00 
КМ казниће се за прекршај физичко лице – грађанин 
који организује путовање или излет, односно које 
се бави пословима које су у надлежности путничке 
агенције.

Члан 44.
(1)  Новчаном казном од 700,00 КМ до 7.000,00 КМ 

казниће се за прекршај правно лице, ако:
а) непосредно или посредно рекламира пружање 

услуга у туризму, а да се не испуњавају прописани  
услови  (члан 6.),

б) не води књигу жалби у складу са одредбама овог 
закона (члан 7.),

ц) није пријавило надлежној инспекцији 
организовање путовања, излета (члан 8. став (5)),

д) возач rent-a-car возила (limo service) не испуњава 
прописане услове (члан  23. став (3)),

е) пружалац услуга пустоловног туризма не 
испуњава утврђене обавезе (члан 32. став (1)).

(2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се 
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
200,00 КМ до 2.000,00 КМ.

(3) За прекршај из става (1) тачке д)  и  е) овог 
члана казниће се и физичко лице које је регистровано 
за обављање туристичке дјелатности новчаном казном 
у износу од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ.

Члан 45.
Новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ 

казниће се за прекршај физичко лице, ако пружа услуге 
туристичког водича супротно одредби члана 17. овог 
закона.

ПОГЛАВЉЕ V: ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
                             ОДРЕДБЕ

Члан 46.
Правна и физичка лица којима је обављање 

туристичке дјелатности одобрено према ранијим 
прописима, дужна су усагласити своје пословање са 
одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона.

Члан 47.
Министар ће донијети прописе на основу 

овлашћења из овог закона у року од три мјесеца од дана 
ступања на снагу овог закона.

Члан 48.
Даном ступања на снагу овог закона престају 

важити одредбе Закона о туристичко угоститељској 
дјелатности („Службене новине Тузланског кантона”, 
број: 10/00), којима се уређује туристичка дјелатност.

Члан  49.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а        Замјеник предсједника
 - 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                    

         Тузла, 9.6.2014. године

281
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланско-
подрињског  кантона”, бр. 7/97, 3/99, “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  
9.6.2014. године,  д о н о с и 

З   А  К  О  Н
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА 

ИМОВИНУ, НАСЉЕЂЕ И ПОКЛОН

Члан 1.
У Закону о порезу на имовину, насљеђе и поклон 

(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 14/09, 3/10 
и 4/10) у члану 6. у ставу (1) тачки 5., иза ријечи „став 
2.“, додаје се текст који гласи: “а за имовину из члана 5. 
став 1. тачка 3. а), б), ц), и д) и када власнику служи за 
обављање регистроване дјелатности“.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а        Замјеник предсједника
 - 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: 01-02-359-4/14                        Златко Шимић, с.р.
         Тузла, 9.6.2014. године

282
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 
9.6.2014. године,  д о н о с и

З  А  К  О  Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПРОГЛАШЕЊУ ДИЈЕЛА ПОДРУЧЈА ПЛАНИНЕ 
КОЊУХ ЗАШТИЋЕНИМ ПЕЈЗАЖОМ „КОЊУХ“

3
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Члан 1.
У Закону о проглашењу дијела подручја планине 

Коњух Заштићеним пејзажем „Коњух“ („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 13/09), у члану 3., у 
ставу 4. број „8.016,61“ замјењује се бројем „8.139,77“.

Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:

„Члан 4.
(Границе Заштићеног пејзажа)

(1) Границе Заштићеног пејзажа су одређене 
карактеристичним тачкама и облицима рељефа 
заштићеног подручја као што су гребени, коте, 
видиковци, косе, заравни, платои и др.

(2) Граница полази са коте 1053 м н.в. „Зеленбој“ 
и наставља југозападно у поток Вишњик, па до коте 
996 м н.в. „Калем“, затим гребеном преко коте 1009 
м н.в. „Плоча“ и излази на коту 1104 м н.в. „Равни 
бор“. Југоисточно од ове коте пратећи планинску стазу 
наставља до коте 1084 м н.в. „Шупљи бор“ излазећи на 
коту 1167 м н.в. „Зидине“ и даље се пружа до коте 1179 
м н.в. „Завраца“. Десном страном заравни, граница се 
наставља планинарском стазом до најдоминантније 
коте 1326 м н.в. „Коњух“.

(3) Пратећи гребен спушта се на коту 1191 м н.в. 
„Бијело брдо“, одакле наставља главним гребеном 
до потока који сијече у координати 6 543 725, 4 904 
516. Граница одавде скреће ка истоку и сијече пут у 
координати  6 543 744, 4 904 266 и наставља у правцу 
главног пута појасом ширине 200 м све до ушћа 
Миљевице и Дрињаче. Одавде граница наставља 
у ширини од 150 м уз главни пут, сијекући поток 
у координати 6 545 285, 4 902 628. Даље граница 
наставља појасом ширине 100 м од ријеке све до моста 
код извора Зелени вир, а затим се пење гребеном на 
коту 1008 м н.в. „Каменско брдо“ и наставља западно 
до прве заравни одакле се гребеном спушта у правцу 
ушћа Катранице и Сребрнице. Од Сребрнице граница 
се пружа доминантним гребеном и пење се до коте 
1109 м н.в. „Велика црна стијена“, одакле наставља 
гребеном у правцу истока ка притоци Боровница коју 
сијече у координати 6 547 219, 4 898 223. Граница даље 
наставља у правцу истока по изохипси 750 све до ушћа 
Боровнице у Дрињачу и наставља југоисточно током 
Дрињаче све до коте 874 м н.в. „Заградац“, гдје оштро 
ломи у координати 6 549 195, 4 897 822.

(4) Узводно кањоном Беброштице у ширини 150 
м граница се пружа до осмог моста, наставља ка југу 
на растојању 150 м од шумског пута гдје скрећући ка 
истоку сијече Беброштицу у координати 6 549 154, 
4 894 386 и излази на коту 1008 м н.в. „Тисовица“. 
Даље се граница ломи ка сјеверу и сијече главни пут 
у координати 6 549 923, 4 894 695, те наставља ка 
сјеверу гдје се ломи у координати 6 549 737, 4 895 246 
настављајући уз главни пут у појасу ширине 150 м све 
до потока који сијече у координати 6 549 252, 4 897 273. 
Граница даље наставља у правцу истока до коте 896 м 
н.в. „Негаја“, а затим до коте 943 м н.в. „Вис“ и наставља 
до координате 6 551 403, 4 897 328 у којој се оштро 
ломи ка југу, пратећи шумску стазу спушта се преко 
коте 843 м н.в. „Крст“. У наставку се граница оштро 
ломи у координати 6 551 668, 4 896 257 и наставља на 
дужини 100 м ка југозападу, до координате 6 551 610, 
4 896 177, гдје оштро ломи ка југоистоку до шумског 
пута, настављајући поменутим путем до координате 6 
551 701, 4 896 192 у Радовом Селу.

(5) Граница наставља првим гребеном до коте 1106 
м н.в. „Гареж“, а затим под оштрим углом мијења смјер 

према сјеверу правећи завој и излази на коту 892 м н.в. 
„Паљике“ повијајући се према западу до коте 936 м н.в. 
„Паљевац“ и иде ка сјеверу до села Братељевићи.

(6) Кроз село Братељевићи граница се простире 
ка сјеверозападу, границама катастарских честица које 
улазе у обухват овог плана, и то: 783, 958 (пут), затим се 
ломи ка југу границом к.ч. 786, и оштро скреће ка западу 
границом к.ч. 787 те наставља сјеверозападно границом 
к.ч. 662. Потом граница оштро ломи ка југозападу 
границама к.ч. 663, 664, и наставља ка сјеверозападу 
границом ријеке Буковица до ушћа ријека Буковица 
и Дрињача. Затим се граница протеже ка југозападу 
границом к.ч. 683, 684, и ломи ка сјеверозападу преко 
ријеке Дрињаче и наставља границом к.ч. 448, 449 гдје 
ломи ка сјевероистоку на границама к.ч. 447, 444, 443/4, 
443/3, 443/2, 443/1, 504, 505. Даље граница наставља 
ка западу парцелама 714, 418, и ломи се ка југозападу 
границама к.ч. 418, 421. Потом граница наставља ка 
сјеверозападу границом к.ч. 421, 425, 424, излазећи 
окомито на границу к.ч. 401, па овом границом иде 
јужно до западне ивице к.ч. 425 гдје пада ка југозападу 
пресјецајући парцеле 401, 400, 399, 777 до координате 
6 550 799, 4 898 007. Затим се граница ломи ка југу 
до координате 6 550 804, 4 897 995, и наставља ка 
западу уз Дрињачу пресјецајући локалитет Колица, 
затим локалитет Зелен пресијецајући Запаучки поток 
у координати 6 549 408, 4 898 623, одакле се пење у 
правцу сјевера на коту 869 м н.в. и наставља преко 
Осјелина до коте 1058 м н.в. „Плосно брдо“. Граница 
наставља гребеном на коту 1015 м н.в., шумским путем 
на коту 1015 м н.в., шумским путем на коту „Пискавица“ 
и на коту 1017 м н.в., а затим шумском стазом до коте 
1102 м н.в. „Голо брдо“. Граница се потом пење до 
коте 1137 „Буковица“, наставља на исток до коте 908 м 
н.в. излазећи на коту 1080 м н.в. „Шкрило“. Одавде се 
граница спушта првим гребеном у поток у координати 
6 550 911, 4 904 367, настављајући колским путем изнад 
села Брдијељи до платоа Куман све до коте 922, и даље 
на сјевер шумским путем до коте 1207 м н.в. „Бандера“.  
Даље наставља рубом платоа Јаворје, пратећи шумски 
пут преко кота 1194 м н.в., 1037 м н.в. „Широка раван“, 
954 м н.в. и 941 м н.в. до локалитета Миљковац. Одавде 
наставља шумским путем до коте 977 м н.в. „Трошни 
камен“, затим преко „Брезових плана“ до коте 917 м н.в. 
„Омрићи“ излазећи шумском стазом преко Залома до 
коте 832 м н.в. „Јелова глава” спуштајући се гребеном 
до локалитета Пасји до. Потом граница наставља 
ка сјеверу пресјецајући поток јужно од Танке косе у 
координати 6 545 543, 4 912 670, и наставља сјеверно 
пресјецајући поток у координати 6 545 507, 4 913 067 
који се налази сјеверно од Танке косе.

(7) Даље граница наставља сјеверно до пресјецања 
са потоком у координати 6 545 237, 4 913 944 
настављајући сјеверозападно границом к.ч. 732/1, 731, 
одакле се протеже сјеверно на координату 6 544 678, 
4 914  658. Потом граница наставља ка западу излазећи 
на пут Бановићи-Злача у координати 6 544 523, 4 914 
658, па се даље наставља сјеверно поменутим путем 
до координате 6 544 440, 4 914 724 одакле скреће на 
југозапад пресјецајући ријеку Оскову и настављајући 
границом лијеве обале ријеке Оскове све до ушћа Граб 
потока у Оскову у координати 6 544 247, 4 914 802. 
Затим граница оштро ломи ка југу пратећи границу 
к.ч. 1833 све до координате 6 544 350, 4 914 651, 
одакле праволинијски иде западно до Граб потока 
на координати 6 544 098, 4 914 636 и наставља јужно 
шумским путем и излази на Витић у координату 
6544192.481, 4913821.742 гдје скреће сјеверозападно 
на коту 653, а затим на координату 6 543 319, 4 913 
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015. Граница и даље наставља ка југу до коте 653 м 
н.в. „Бабина греда“ настављајући до коте 687 м н.в. 
„Тисица“, скрећући југозападно на коту 753 м н.в. 
„Кобилица“ ка коти 656 м н.в. затварајући границу на 
полазној коти 1053 м н.в. „Зеленбој“.“

Члан 3.
У члану 6., у ставу 1., број „2.411, 42“ замјењује се 

бројем „2.503,39“.
У истом члану, у ставу 3., број „1.654,71“ замјењује 

се бројем „1.746,50“.
У истом члану, у ставу 4., број „534,01“ замјењује 

се бројем „534,08“.
У истом члану, у ставу 5., број „132,71“ замјењује 

се бројем „132,80“. 
У истом члану, у ставу 7., број „32,11“ замјењује се 

бројем „32,12“.

Члан 4.
У члану 7., тачки ц), у алинеји 1) испред ријечи 

„љештарка“ додаје се текст „велики тетријеб,“ а у 
алинеји 2), испред ријечи „планинска сова“ додаје се 
текст „велики тетријеб,“.

У истом члану, послије тачке д) додаје се нова 
тачка е), која гласи: 

„е) Угрожене врсте животиња: мрки медвјед.“
Досадашње тачке е) и ф) постају тачке ф) и г).

Члан 5.
У члану 8., у ставу 1., број „5.093,70“ замјењује се 

бројем „5.085,62“.
У истом члану, у ставу 3., број „4.607,69“ замјењује 

се бројем „4.578,30“. 
У истом члану, у ставу 4., број „186,23“ замјењује 

се бројем „186,13“.
У истом члану, у ставу 5., број „67,72“ замјењује се 

бројем „91,66“.
У истом члану, у ставу 6., број „237,04“ замјењује 

се бројем „229,54“.

Члан 6.
У члану 9., тачки ц), у алинеји 1) иза текста „велики 

тетријеб,“ додаје се текст „љештарка,“.
У истом члану, у тачки е), ријечи „босанска 

дивокоза и босански“ бришу се.

Члан 7.
У члану 10., у ставу 1., број „511,49“ замјењује се 

бројем „550,76“.
У истом члану, у ставу 3., број „201,55“ замјењује 

се бројем „233,28“.
У истом члану, у ставу 4., број „309,94“ замјењује 

се бројем „317,48“.

Члан 8.
У члану 16., у ставу 1., послије тачке „ј)“ додају се 

нове тачке „к), л), м) и н), које гласе:
„к) захватање додатних количина воде за потребе 

становништва из водотока Велика и Мала Злача, које 
неће реметити основне вриједности и намјену прве 
заштићене зоне,

л) истраживање и презентација природног 
насљеђа,

м) санитарни одстрел дивљачи, фотосафари и 
праћење дивљачи у циљу научно-истраживачких 
активности и

н) друге активности у складу са намјеном простора 
и уз сагласност Јавне установе Заштићени пејзаж 
„Коњух“.“

Члан 9.
У члану 17., у ставу 1., послије тачке „и)“ додају се 

нове тачке „ј), к) и л)“, које гласе:
„ј) пчеларство,
к) захватање додатних количина воде за потребе 

становништва из водотока Велика и Мала  Злача и
л) друге активности у складу са намјеном простора 

и уз сагласност Јавне установе Заштићени пејзаж 
„Коњух“.“

Члан 10.
У члану 18., у ставу 1., послије тачке „г)“ додају се 

нове тачке „х), и) и ј)“, које гласе:
„х) изградња објекта за флаширање природне 

минералне воде „Мушка вода“,
и) изградња викенд објеката и
ј) друге активности у складу са намјеном простора 

и уз сагласност Јавне установе Заштићени пејзаж 
„Коњух“.“

Члан 11.
У члану 22., став 1. мијења се и гласи:
„(1) Министарство просторног уређења и 

заштите околице Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Министарство) доноси Правилник о унутрашњем реду 
унутар подручја Заштићеног пејзажа.“

Члан 12.
Члан 32. мијења се и гласи:

„Члан 32.
(Опис граница и графички приказ)

Опис граница Заштићеног пејзажа „Коњух“ са 
границама појединих заштићених зона и графички 
прикази истих садржани су у Просторном плану 
подручја посебних обиљежја Заштићени пејзаж 
„Коњух“ 2010. – 2030. године.“

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а        Замјеник предсједника
 - 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: 01-02-360-4/14                       Златко Шимић, с.р.
         Тузла, 9.6.2014. године

283
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 
9.6.2014. године,  д о н о с и

З  А  К  О  Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 1.
У Закону о оснивању Јавне установе Служба за 

запошљавање Тузланског кантона  (“Службене новине 



Ponedjeqak, 16. 06. 2014. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 -Strana 303

Тузланског кантона”, број: 11/01), у члану 6. став 2. 
мијења се и гласи:

“У складу са Одлуком о класификацији дјелатности 
Босне и Херцеговине 2010 („Службени гласник БиХ“, 
број: 47/10), дјелатност Службе за запошљавање 
обухвата:

78.10    Дјелатност агенција за запошљавање, 
78.20 Дјелатности агенција за привремено 

запошљавање,
78.30    Остало уступање људских ресурса.“

Члан 2.
У члану 11. став 2. мијења се и гласи:
”Управни одбор се састоји од предсједника и два 

члана и чине га два представника оснивача и један 
представник стручних радника запослених у Служби за 
запошљавање.”

Члан 3.
Иза члана 14. наслов поглавља: ”VII. НАДЗОРНИ 

ОДБОР” и члан 15. бришу се.

Члан 4.
У члану 16. у ставу 2. додаје се нова алинеја 16., 

која гласи:
”- начину формирања јединице интерне ревизије.”
Досадашња алинеја 16. постаје алинеја 17.

Члан 5.
Служба за запошљавање дужна је у року од три 

мјесеца од дана ступања на снагу овог закона ускладити 
свој Статут са одредбама овог закона.

Члан 6.
Ступањем на снагу овог закона престаје мандат 

садашњим члановима Управног и Надзорног одбора и 
покренуће се поступак избора нових чланова Управног 
одбора Службе за запошљавање.

Влада Тузланског кантона ће у року од седам 
дана од дана ступања на снагу овог закона именовати 
привремени Управни одбор Службе за запошљавање на 
период од најдуже 90 дана.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а        Замјеник предсједника
 - 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: 01-02-285-4/14                        Златко Шимић, с.р.
         Тузла, 9.6.2014. године

284
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 
9.6.2014. године,  д о н о с и

З   А   К   О   Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о високом образовању („Службене новине 

Тузланског кантона“, бр. 8/08, 11/09, 12/09, 13/12, 16/13 
и 7/14) у члану 30. став (2) мијења се и гласи:

„(2) Критерије за акредитацију високошколских 
установа доноси Агенција“.

Члан 2.
У члану 34. став (5) мијења се и гласи:
„(5) Комисију стручњака у поступку акредитације 

високошколских установа на приједлог Министарства 
именује Агенција.“

Члан 3.
У члану 35. ставови (4) и (5) мијењају се и гласе:
„(4) Висину трошкова акредитације посебном 

одлуком прописује Министарство.
(5) Средства на име трошкова акредитације 

високошколска установа уплаћује Министарству, које 
од тих средстава врши исплате и подмирења трошкова.“

Члан 4.
У члану 36. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Високошколске установе су обавезне израдити 

Самоевалуацијски извјештај према Критеријима за 
акредитацију и Стандардима високог образовања и 
нормативима, те организовати унутрашњи систем 
квалитете“. 

Члан 5.
У члану 151. у ставу (7) текст „до краја академске 

2015/2016. године“ замјењује се текстом „до краја 
академске 2012/2013. године“.

Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а        Замјеник предсједника
 - 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: 01-02-399-6/14                       Златко Шимић, с.р.
         Тузла, 9.6.2014. године

285
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези 
са чланом 33. Закона о здравственом осигурању 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, 
бр. 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), на приједлог министра 
здравства Тузланског кантона, Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 20.05.2014. године, 
доноси

У  Р  Е  Д  Б  У
о начину и поступку утврђивања есенцијалних 

листи лијекова Тузланског кантона

I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом уредбом уређује се начин и поступак 

утврђивања есенцијалних листи лијекова Тузланског 
кантона, који се осигураним лицима обезбјеђују 
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на терет средстава Завода здравственог осигурања 
Тузланског кантона  (у даљем тексту: Завод). 

II.  ЛИСТА ЕСЕНЦИЈАЛНИХ ЛИЈЕКОВА

Члан 2.
Есенцијалне листе лијекова из члана 1. ове уредбе су:

1. Листа лијекова обавезног здравственог 
осигурања Тузланског кантона,

2. Позитивна листа лијекова Тузланског кантона, 
3. Листа лијекова у болничкој здравственој 

заштити Тузланског кантона.

Листе лијекова из става 1. овог члана доноси 
Влада Тузланског кантона, на приједлог кантоналног 
министра здравства.

Члан 3.
Листа лијекова обавезног здравственог 

осигурања Тузланског кантона сачињава се према 
интернационалним незаштићеним називима лијека – 
ИНН (генеричким називима).

Позитивна листа лијекова Тузланског кантона, 
као и Листа лијекова у болничкој здравственој 
заштити Тузланског кантона, садржи интернационалне 
незаштићене називе лијека – UHH (генерички називи) 
и заштићене називе лијека.

Листе лијекова из ставова 1. и 2. овог члана 
сачињавају се према Анатомско - терапијско – хемијској 
(АТЦ) класификацији лијекова Свјетске здравствене 
организације.

Члан 4.
Лијекови са Листе лијекова обавезног здравственог 

осигурања Федерације Босне и Херцеговине и Листе 
лијекова у болничкој здравственој заштити Федерације 
Босне и Херцеговине, улазе у састав есенцијалних 
листи из члана 2. ове уредбе.

Обим права на лијекове са есенцијалних листи из 
става 1. овог члана утврђује се сагласно финансијским 
могућностима Тузланског кантона.

На есенцијалне листе лијекова Тузланског кантона 
могу се уврстити само лијекови који испуњавају опште 
услове прописане државним и федералним законом 
о лијековима и прописима донесеним на основу тих 
закона.

Члан 5.
Са циљем подржавања развоја домаће 

фармацеутске индустрије, на есенцијелне листе 
Тузланског кантона уврштавају се лијекови домаће 
фармацеутске индустрије.

У циљу подржавања домаће фармацеутске 
индустрије, приликом спровођења поступка стављања 
лијекова на есенцијалну листу лијекова Тузланског 
кантона, поред испуњавања општих услова из члана 
4. став 3. ове уредбе и најниже цијене, обавезно се 
уврштавају и лијекови домаће фармацеутске индустрије 
са подручја Тузланског кантона, односно Федерације 
Босне и Херцеговине, односно Босне и Херцеговине. 

Члан 6.
Поступак израде есенцијалних листи лијекова 

Тузланског кантона, проводиће Комисија за стављање 
и скидање лијекова на листе лијекова, коју именује 
кантонални министар здравства, на период од једне 
године.

Састав и дјелокруг послова Комисије из става 
1. овог члана, утврђује се у складу са одредбама 

Правилника о ближим критеријима за избор лијекова, 
поступку и начину израде листи лијекова у Федерацији 
Босне и Херцеговине, начину стављања и скидања 
лијекова са листи лијекова, обавезама министарстава 
здравства, завода здравственог осигурања, те 
произвођача и прометника лијекова уврштених на 
листе лијекова, као кориштење лијекова („Службене 
новине ФБиХ“, бр. 45/13).

III.  ПРОПИСИВАЊЕ ЛИЈЕКОВА 

Члан 7.
Лијекове са Позитивне листе лијекова Тузланског 

кантона прописују овлаштени доктори медицине, 
доктори стоматологије, односно породични доктори у 
примарној здравственој заштити.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, лијекове 
на рецепт могу прописивати и доктори медицине и 
доктори стоматологије - специјалисти, као и овлашћени 
доктори, специјалисти запослени у хитној медицинској 
помоћи.

Овлаштени доктори из ставова 1. и 2. овог члана 
могу прописивати лијекове и по препоруци специјалиста 
одређене гране медицине који имају овлашћење за 
давање препорука за прописивање лијекова.

Препорука специјалисте одређене гране медицине 
за терапију или лијек даје се искључиво по генеричким 
називима лијекова. 

Овлашћење докторима из ставова 1, 2. и 3. овог 
члана, на приједлог директора здравствене установе, 
даје директор Завода здравственог осигурања 
Тузланског кантона.

Члан 8.
Одлуку о облику, садржају и обрасцу рецепта за 

прописивање лијекова са Позитивне листе лијекова 
Тузланског кантона и Упутство о начину уписивања 
података у образац рецепта донијеће кантонални 
министар здравства у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове уредбе.

Члан 9.
Рецепт има значај јавне исправе и исти се испуњава 

читко тинтом или хемијском оловком плаве или црне 
боје, односно компјутерским уписом.

У случајевима исправке на рецепту, иста мора бити 
овјерена факсимилом и потписом овлашћеног доктора.

Рецепт из става 1. овог члана који ће се 
примјењивати на подручју Тузланског кантона ће, 
поред елемената прописаних у члану 5. Правилника 
о условима за прописивање и издавање лијекова у 
промету на мало („Службене новине ФБиХ“, бр. 42/11, 
64/11 и 82/11), садржавати и додатне елементе и ознаке 
сагласно потребама здравственог система Тузланског 
кантона. 

Прописивање лијекова из комерцијалног 
асортимана који се издају на терет осигураног лица и 
лијекова који се прописују на поновљиви рецепт, а којим 
се издају лијекови са Позитивне листе лијекова, вршиће 
се на начин и на обрасцима рецепата који су утврђени 
одредбама Правилника о условима за прописивање и 
издавање лијекова у промету на мало ФБиХ.

Члан 10.
На један рецепт може се прописати само један 

лијек, облик и јачина, и то само за појединачног 
пацијента. 

Помоћни материјал који служи за употребу лијека, 
сматра се припадајућим дијелом лијека (нпр. капаљка, 
стаклени штапић, дестилована вода за раствор) и 
уговорне апотеке га не могу посебно наплаћивати.
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Члан 11.
Рок важења рецепта почиње тећи од дана 

прописивања лијека на рецепт и вриједи 15 дана од 
дана прописивања лијека.

Изузетно од става 1. овог члана, рецепти којима 
се прописују антибиотици вриједе три дана од дана 
прописивања лијека, а рецепти којима се прописују 
опојне дроге, вриједе пет дана од дана прописивања.  

У случајевима прописивања лијека на рецепт у 
хитној медицинској помоћи, може се прописати лијек у 
количини потребној за три дана лијечења или најмање 
оригинално паковање.

Члан 12.
На један рецепт може се прописати лијек у 

количини која одговара објективном здравственом 
стању пацијента и природи болести, а највише за 30 
дана трајања терапије.

Изузетно од става 1. овог члана, на поновљиви 
рецепт може се прописати и лијек у количини која 
одговара здравственом стању и природи болести 
стабилног хроничног пацијента, али највише за 90 дана 
трајања терапије, на начин и под условома предвиђеним 
Правилником о условима за прописивање и издавање 
лијекова у промету на мало ФБиХ.

IV. ИЗДАВАЊЕ ЛИЈЕКОВА У УГОВОРНИМ
     АПОТЕКАМА

Члан 13.
Лијекови прописани на рецепт, под условима и на 

начин утврђен овом уредбом, обезбјеђују се и издају  
осигураним лицима у уговорним апотекама.

Издавање лијекова у уговорним апотекама 
врши се уз предочење здравствене легитимације 
и идентификационог документа осигураног лица, 
односно идентификационог документа лица које 
подиже прописани лијек за пацијента.

Издавање лијекова у уговорним апотекама, 
огранцима апотека и депоима апотека, обављају само 
магистри фармације.

Члан 14.
Приликом издавања лијека прописаног на рецепт, 

уговорна апотека од осигураника наплаћује за сваки 
лијек разлику између цијене лијека са Позитивне листе 
лијекова и утврђеног учешћа Завода.

Осигураник који нема уплаћену премију 
осигурања која важи за период у коме се лијек издаје, 
плаћа партиципацију у висини од 1 КМ по рецепту. 

Наплаћени износ из става 2. овог члана, је приход 
Завода и уговорна апотека је обавезна средства 
наплаћена по овом основу уплатити једном мјесечно на 
рачун Завода.

Приликом издавања лијека, уговорна апотека је 
дужна осигуранику издати рачун у којем је наведена 
цијена лијека, учешће Завода у цијени лијека и 
евентуално наплаћена партиципација (1 КМ).

Члан 15.
Магистар фармације у уговорној апотеци издаје на 

рецепт само онај лијек који је прописан на рецепт. 
Уколико уговорна апотека не посједује лијек који 

је осигураном лицу прописан на рецепт, магистар 
фармације је дужан поступити у складу са одредбама 
Правилника о условима за прописивање и издавање 
лијекова у промету на мало ФБиХ.

Члан 16.
Начин и поступак прописивања, издавања и 

финансирања лијекова са Листе лијекова у болничкој 
здравственој заштити Тузланског кантона, уредиће 

се посебном одлуком министра здравства Тузланског 
кантона. 

Члан 17.
Ова уредба се примјењује на подручју Тузланског 

кантона и правна и физичка лица која учествују у 
прописивању и издавању лијекова са есенцијалних 
листи дужна су се придржавати одредаба ове уредбе.

На сва питања која нису обухваћена овом уредбом, 
а односе се на прописивање и издавање лијекова, 
примјењу се одредбе државног закона о лијековима, 
федералног закона о лијековима и подзаконских аката 
донесених на основу тих закона. 

Члан 18.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да 

важи Уредба о обиму права, начину и поступку 
прописивања и издавања лијекова на терет средстава 
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона  
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 4/08 и 
7/09).

Члан 19.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ‘’Службеним новинама Тузланског 
кантона’’.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
            Број: 02/1-37-11438/14                         
        Тузла, 20.05.2014. године

286
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр.17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 10. став (3) Закона о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових породица – пречишћени 
текст („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
5/12 и 5/14), Влада Тузланског кантона, на приједлог 
Министарства за борачка питања Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 20.05.2014. године, доноси 

У  Р  Е  Д  Б  У
о измјенама и допунама Уредбе о утврђивању 
услова, критерија и поступка за одобравање 
финансијских средстава за помоћ у лијечењу 

бранилаца и чланова њихових породица

Члан 1.
У Уредби о утврђивању услова, критерија и 

поступка за одобравање финансијских средстава 
за помоћ у лијечењу бранилаца и чланова њихових 
породица („Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 6/12) у члану 3., иза ријечи „породица“ додаје 
се текст који гласи „-пречишћени текст“, а иза ријечи 
„број:“ текст који гласи: „3/07, 4/08, 9/08, 13/09, 8/10 и 
1/12“, замјењује се текстом који гласи: „5/12 и 5/14)“.

Члан 2.
У члану 4. у ставу (3), у тачки ц) на крају текста 

ставља се зарез, а везник „и“ брише се. 
Тачка д) мијења се и гласи: 
« да се не ради о обољењу из члана 5. став 

(2) Правилника о условима и поступку упућивања 
осигураних лица на лијечење у иностранство 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, 
број: 93/13),“.



Broj 8 - Strana 306 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA  Ponedjeqak, 16. 06. 2014. g.

Иза тачке д) додаје се нова тачка е), која гласи: 
„да се приложи рачун са доказом да је извршено плаћање.“

Члан 3.
У члану 7. у ставу (1), ријечи “10% средстава од износа које одобрава Завод здравственог осигурања Тузланског 

кантона“, замјењују се ријечима „30% средства од приложеног рачуна“.

Члан 4.
(1) У Табеларном Прилогу „Попис потребне документације уз захтјев за додјелу финансијских средстава за 

помоћ у лијечењу бранилаца и чланова њихових породица“,  тачка под редним бројем 3. се брише. 
 (2) Тачка под редним бројем 5.  мијења се и гласи: 

5. a)  за ПШ-ПБ, РВИ и дјецу ПШ-ПБ и РВИ - последње рјешење на снази, 
b) за добитника ратног признања и одликовања и дијете добитника 

највишег ратног признања и одликовања, уколико нема статус члана 
ПШ-ПБ или РВИ - последње рјешење на снази,

c) дијете ПШ-ПБ и умрлог РВИ које је изгубило право на породичну 
инвалиднину због пунољетности и / или престанка редовног школовања, 
а које није напунило 25 година живота – последње рјешење које је било 
на снази,

d) дијете погинулог, умрлог или несталог добитника ратног признања и 
одликовања, које је изгубило право на мјесечни новчани додатак због 
пунољетности и / или престанка редовног школовања, а које није 
напунило 25 година живота - последње рјешење које је било на снази,

e) за „Носиоце партизанске споменице 1941-1945.“ - последње рјешење 
које је на снази,

f) за ДБ и дијете  ДБ доказ о припадности борачкој популацији – увјерење 
о плаћама припадника  у ОС или друго увјерење које издаје надлежни 
орган одбране

g) удовица умрлог РВИ која није корисник права на породичну 
инвалиднину из члана 21. ст. (5) и (6) и члану 21.а Закона о правима 
бранилаца и чланова њихових породица – 

              1) последње рјешење о признатом статусу РВИ за умрлог  супруга које
                  је било на снази; 
              2) извод из матичне књиге рођених и вјенчаних и
              3) овјерена изјава са два свједока да именована није ступила у брак или 
                  ванбрачну заједницу,
                  (сва три документа кумулативно)

h) удовица умрлог ДБ – 
            1) доказ о припадности борачкој популацији – увјерење о платама при-
                падника  у ОС или друго увјерење које издаје надлежни орган одбране
             2)  извод из матичне књиге рођених и вјенчаних и 
             3) овјерена изјава са два свједока  да именована није ступила у брак или
                 ванбрачну заједницу
                 (сва три документа кумулативно)

Документи од а) до е) морају бити достављени као оригинал или овјерена 
фотокопија, а иста прилаже опћинска служба за борачко инвалидску заштиту по 
службеној дужности

Општинска служба за 
борачко инвалидску заштиту

по службеној дужности

Одјељење одбране

Надлежна општинска служба

Одјељење одбране

Надлежна општинска служба

(3) Тачка под редним бројем 7. мијења се и гласи:

7. доказ о запослењу свих пунољетних чланова домаћинства и висини сталних 
извора прихода (оригинал или овјерена фтц последње платне листе или чек од 
ПИО пензије)

Орган /установа/ предузеће  
гдје је кандидат запослен или

Пословница ПИО /МИО

(4) Тачка под редним бројем11. б) мијења се и гласи: 

11. б) рачун са доказом  да је извршено плаћање (оригинал или овјерена фотокопија). Установа гдје извршено 
лијечење

(5) Досадашње тачке под редним бројевима 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11. постају тачкама   3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 
и 10.
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Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

   
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
            Број: 02/1-05-9252/14                         
        Тузла, 20.05.2014. године

287
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 20.05.2014. године, доноси

У  Р  Е  Д  Б  У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О 
НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНА 

ПУТОВАЊА

Члан 1.
У Уредби о накнадама трошкова за службена 

путовања (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
1/05 и 8/07) у члану 19. ставови 2. и 3. мијењају се и 
гласе:

„Налог за службено путовање у иностранство 
за руководиоце кантоналних органа државне службе,  
руководиоце самосталних управа, руководиоце 
установа и управа  у саставу министарства, државних 
службеника и намјештеника, потписује премијер 
Кантона, а у његовој одсутности министар финансија.“

„Налог за службено путовање  на подручју Босне 
и Херцеговине за запослене у органима државне 
службе, самосталним управама, установама и управама 
у саставу министарстава, потписује руководилац 
кантоналних органа државне службе, руководилац 
самосталне управе, руководилац установа и управа  у 
саставу министарства, односно руководећи државни 
службеник кога они писмено овласте, а налог за 
службено путовање на подручју Босне и Херцеговине 
за руководиоце кантоналних органа државне службе, 
руководиоце самосталне управе, руководиоце установа 
и управа  у саставу министарства потписује руководећи 
државни службеник кога они писмено овласте.“

 Досадашњи став 4. се брише.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу даном доношења и иста 

ће бити објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
            Број: 02/1-14-11925/14                         
        Тузла, 20.05.2014. године

288
На основу  чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада 

Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
20.05.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ВИСИНИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНА 

ПУТОВАЊА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

I
У тачки I. Одлуке о висини дневница за службена 

путовања за буџетске кориснике Тузланског кантона 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/07, 2/08, 
2/09 и 1/12), износ “25 КМ“  замјењује се износом “10 
КМ“.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењује се од 22.05.2014. године до 31.12.2014. 
године  и иста ће бити објављена у „Службеним 
новинама Тузланског кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
            Број: 02/1-14-12002/14                         
        Тузла, 20.05.2014. године

289
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/05 и 13/11), а у вези са 
Закључком о мјерама штедње за 2014. годину, број: 02/1-
14-009990/14 од 06.05.2014. године, Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 20.05.2014.  године, 
д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У

о утврђивању највишег износа накнада за рад 
предсједника и чланова управних и надзорних 

одбора 

I
Утврђује се највиши износ накнада, по одбитку 

и уплати пореза на доходак, за рад предсједника и 
чланова управних и надзорних одбора и других органа 
у привредним друштвима са већинским државним 
капиталом према којима права управљања врши 
Влада Тузланског кантона, јавним предузећима чији је 
оснивач Тузлански кантон, јавним и другим установама, 
заводима, агенцијама и дирекцијама, чији је оснивач, 
односно који су у надлежности Тузланског кантона, (у 
даљем тексту: регулирани органи) у висини: 

 
- до 120,00 КМ предсједник управног/надзорног 

одбора, 
- до 100,00 КМ члан управног/надзорног одбора,
- до 80,00 КМ предсједник одбора за ревизију или 

другог органа,
- до 60,00 КМ члан одбора за ревизију или другог 

органа.

II
Утврђене накнаде припадају предсједнику и 

члановима регулираних органа из тачке I. ове одлуке, 
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за мјесец у којем је одржана најмање једна сједница 
регулираног органа. 

III
Надлежни органи у регулираним органима који су 

овлашћени утврђивати накнаде из тачке I. ове одлуке, 
могу утврдити накнаде у мањем, али не и у већем 
износу од износа утврђеног у тачки I. ове одлуке. 

IV
Ова одлука се не односи на јавне установе основног 

и средњег образовања.

V
Ова одлука доставља се и свим општинама 

Тузланског кантона у смислу препоруке да размотре 
питање накнада предсједницима и члановима управних 
и надзорних одбора и других органа предузећа, 
установа и других правних лица из своје надлежности, 
и исте покушају регулисати на исти начин како је то 
утврђено овом одлуком. 

VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

примјењује се од 01.05.2014. до 31.12.2014. године.
За вријеме примјене ове одлуке, неће се 

примјењивати  Одлука о утврђивању највишег износа 
накнада за рад предсједника и чланова управних и 
надзорних одбора („Службене новине  Тузланског 
кантона“, бр. 4/05 и 2/09).

VII
Ова одлука ће бити објављена у „Службеним 

новинама Тузланског кантона”. 

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
            Број: 02/1-14-12511/14                         
        Тузла, 20.05.2014. године

290
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 22.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  у 

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за реализацију 
пројекта „Читајмо заједно“, ЈУ ОШ ‘’Букиње’’ Тузла, 
потрошачко мјесто – 24020045 у износу 1.000,00 КМ, 
додијељене од Raiffeisen banke.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу плана 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација повећањем планираних 

прихода  на економском  коду 722751 – Примљене 
намјенске донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу распореда 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација  на  потрошачком мјесту 
24020045 – ЈУ ОШ ‘’Букиње’’ Тузла, економски код 
821300 – Набавка опреме  у износу 1.000,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ ‘’Букиње’’ Тузла да средства 

из тачке I. ове одлуке утроши до 31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и  ЈУ ОШ ‘’Букиње’’ Тузла.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-8652-1/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године

291
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 22.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за 
реализацију пројекта „Пружимо шансу социјално 
угроженим особама за завршетак основне школе’’, ЈУ 
ОШ ‘’Др.Сафвет-бег Башагић’’ Градачац, потрошачко 
мјесто – 24020006 у износу 4.624,00 КМ, додијељене од 
Федералног министарства образовања и науке.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу плана 
прихода  по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација повећањем планираних 
прихода  на економском  коду   722751 – Примљене 
намјенске донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу распореда 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација  на  потрошачком мјесту 
24020006 – ЈУ ОШ ‘’Др.Сафвет-бег Башагић’’ Градачац, 
економски кодови: 821300 – Набавка опреме  у износу 
2.829,00 КМ (набавка библиотечких и школских књига, 
набавка рачунарске и електронске опреме) и 613400 
– Набавка материјала и ситног инвентара у износу 
1.795,00 КМ.
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III
Задужује се ЈУ ОШ ‘’Др.Сафвет-бег Башагић’’ 

Градачац да средства из тачке I. ове одлуке утроши до 
31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и  ЈУ ОШ ‘’Др.Сафвет-бег 
Башагић’’ Градачац.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-8652-2/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године

292
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 22.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за 
реализацију пројекта „Организација федералног 
такмичења из биологије’’, ЈУ ОШ ‘’Др.Сафвет-бег 
Башагић’’ Градачац, потрошачко мјесто – 24020006 
у износу 1.590,00 КМ, додијељене од Федералног 
министарства образовања и науке.

II
Донација из тачке I. ове Одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу 
плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих трансфера и донација  повећањем 
планираних прихода  на економском коду 722751 – 
Примљене намјенске донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих трансфера и донација на  потрошачком 
мјесту 24020006 – ЈУ ОШ ‘’Др. Сафвет-бег Башагић’’ 
Градачац, економски код 613900 – Уговорене и друге 
посебне услуге у износу 1.590,00 КМ. 

III
Задужује се ЈУ ОШ ‘’Др. Сафвет-бег Башагић’’ 

Градачац да средства из тачке I. ове одлуке утроши до 
31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 

науке, културе и спорта и  ЈУ ОШ ‘’Др. Сафвет-бег 
Башагић’’ Градачац.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-8652-3/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године   

293
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 22.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за 
реализацију пројекта „Спортом у боља времена’’, ЈУ 
ОШ ‘’Мрамор’’ Тузла, потрошачко мјесто – 24020049 
у износу 2.000,00 КМ, додијељене од DD BH Telecom 
Sarajevo.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу плана 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација повећањем планираних 
прихода  на економском   коду   722751 – Примљене 
намјенске донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу распореда 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација   на  потрошачком мјесту 
24020049 – ЈУ ОШ ‘’Мрамор’’  Тузла,  на економском 
коду 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара 
у износу од 500,00 КМ  и економском коду  613700 - 
Издаци за текуће одржавање  у износу 1.500,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ ‘’Мрамор’’ Тузла да средства 

из тачке I. ове одлуке утроши до 31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и  ЈУ ОШ ‘’Мрамор’’ Тузла.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.
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     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-8652-4/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године 

294
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 22.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  у 

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за поправку 
димњака, ЈУ ОШ „Подриње“  Тузла, потрошачко 
мјесто – 24020059 у износу  300,00 КМ, додијељене 
од  хуманитарне организације „COMITE BOSNIE MIR 
SADA“.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу плана 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација повећањем планираних 
прихода на економском коду 722751 – Примљене 
намјенске донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу распореда 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација  на  потрошачком мјесту 
24020059 – ЈУ ОШ „Подриње“ Тузла,  на економском 
коду 613700 - Издаци за текуће одржавање  у износу 
300,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ „Подриње“ Тузла да средства 

из тачке I. ове одлуке утроши до 31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и  ЈУ ОШ „Подриње“ Тузла.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-8652-5/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године

295
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 

кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 22.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за 
набавку намјештаја у ПШ Пискавица, ЈУ ОШ ‘’Соко’’ 
Грачаница, потрошачко мјесто – 24020079 у износу  
2.355,00 КМ, додијељене од  Федералног министарства 
образовања и науке.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу плана 
прихода по основу намјенских властитих прихода, 
текућих трансфера и донација   повећањем планираних 
прихода  на економском  коду 722751 – Примљене 
намјенске донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу распореда 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација   на  потрошачком мјесту 
24020079 – ЈУ ОШ ‘’Соко’’ Грачаница,  на економском 
коду 821300 - Набавка опреме  у износу 2.355,00 КМ .

III
Задужује се ЈУ ОШ ‘’Соко’’ Грачаница да средства 

из тачке I. ове одлуке утроши до 31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и  ЈУ ОШ ‘’Соко’’ Грачаница.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-8652-6/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године

296
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 22.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 
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I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за 
реализацију пројекта „Једнаке могућности образовања 
за сву дјецу“, ЈУ ОШ ‘’Кладањ’’ Кладањ, потрошачко 
мјесто – 24020018 у износу 500,00 КМ, додијељене од  
стране Raiffeisen bank dd BiH.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу плана 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација повећањем планираних 
прихода  на економском  коду 722751 – Примљене 
намјенске донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу распореда 
прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација  на потрошачком мјесту 
24020018 – ЈУ ОШ ‘‘Кладањ’’ Кладањ,  на економском 
коду 821300 - Набавка опреме  у износу 500,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ ‘‘Кладањ’’ Кладањ да средства 

из тачке I. ове одлуке утроши до 31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и  ЈУ ОШ ‘‘Кладањ’’ Кладањ.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-8652-7/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. став 3. Закона о извршењу Буџета Тузланског  
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 22.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  у 

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за реализацију 
пројекта „Стварање минималних услова за извођење 
тјелесног и здравственог одгоја“, ЈУ ОШ “Бријесница” 
Бријесница Велика, Добој Исток, потрошачко мјесто – 
24020082 у износу  4.750,00 КМ, додијељене од  стране 
DD BH Telecom Sarajevo.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу плана 

прихода по основу намјенских и властитих прихода, 
текућих трансфера и донација повећањем планираних 
прихода на економском  коду  722751 – Примљене 
намјенске донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих трансфера и донација  на потрошачком 
мјесту 24020082 – ЈУ ОШ “Бријесница”  Бријесница 
Велика Добој Исток, на економским кодовима 613400 
- Набавка материјала и ситног инвентара у износу од 
950,00 КМ, 613700 - Издаци за текуће одржавање у 
износу од 2.200,00 КМ  и  821300 - Набавка опреме  у 
износу 1.600,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ ОШ “Бријесница” Бријесница 

Велика, Добој Исток да средства из тачке I. ове одлуке 
утроши до 31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта  и  ЈУ ОШ “Бријесница” 
Бријесница Велика, Добој Исток.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-8652-8/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11),  а у вези са 
чланом 11. став (3) Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о  усмјеравању непланиране донације у

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину 

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране донације  

у Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за 
суфинансирање Пројекта „Повећајмо могућност дјеци 
у БиХ за рано учење“, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта, потрошачко мјесто – 24010001 
у износу од 24.999,95 КМ, додијељене  од стране UNI-
CEF-a Уред у БиХ.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину („Службене 
новине Тузланског кантона“ бр. 19/13 и 2/14) у дијелу 
плана прихода од сопствене дјелатности корисника и 
намјенских средстава повећањем планираних прихода 
на економском  коду  722751 – Примљене намјенске 
донације непланиране у буџету.
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За износ средстава из тачке I. ове одлуке извршиће 
се повећање плана расхода  и издатака у дијелу 
распореда прихода од сопствене дјелатности корисника 
и намјенских средстава на  потрошачком мјесту 
Министарство образовања, науке, културе и спорта 
потрошачко мјесто – 24010001, економски кодови:

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара у 
износу      40,00 КМ

613900 - Уговорене и друге посебне услуге у 
износу    24.959,95 КМ.

III
Задужује се Министарство образовања, науке, 

културе и спорта да средства из тачке I. ове одлуке 
утроши до 31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Министарство образовања, 
науке, културе и спорта.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-40-010175/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11 ),  а у вези са 
чланом 11. став (3) Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о усмјеравању непланиране донације у Буџет 

Тузланског кантона за 2014. годину

I
Одобрава се усмјеравање  непланиране 

донације  у Буџет Тузланског кантона за 2014. 
годину, за суфинансирање Пројекта „Подршка 
ефикасном процесуирању предмета ратних злочина 
у БиХ“, Кантонално тужилаштво Тузланског кантона, 
потрошачко мјесто – 15040001 у износу од 156.550,31 
КМ, додијељене од стране Делегације Европске Уније.

II
Донација из тачке I. ове одлуке усмјерава се у 

Буџет Тузланског кантона за 2014. годину („Службене 
новине Тузланског кантона“ бр. 19/13 и 2/14) у дијелу 
плана прихода од сопствене дјелатности корисника и 
намјенских средстава повећањем планираних прихода 
на економском коду   722751 – Примљене намјенске 
донације непланиране у буџету.

За износ средстава из тачке I. ове одлуке 
извршиће се повећање плана расхода  и издатака у 
дијелу распореда прихода од сопствене дјелатности 
корисника и намјенских средстава на  потрошачком 

мјесту  Кантонално тужилаштво Тузланског кантона 
потрошачко мјесто – 15040001, економски кодови:

611100 - Бруто плате и накнаде плата у износу   
125.492,00 КМ,

611200 - Накнаде трошкова запослених у износу 
17.481,00 КМ,

612100 - Доприноси послодавца у износу             
13.177,00 КМ,

613900 - Уговорене и друге посебне услуге-посебна 
накнада на доходак за        заштиту од природних и 
других несрећа(нето плата) у износу  400,31 КМ.

III
Задужује се Кантонално тужилаштво Тузланског 

кантона да средства из тачке I. ове одлуке утроши до 
31.12.2014. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија, Министарство правосуђа и 
управе и  Кантонално тужилаштво Тузланског кантона.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-14-10044/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“ бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 25. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“ бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 28.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о одобравању средстава са позиције

„Текућа резерва“, потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се финансијска средства у износу од 

17.424,90 КМ (словима: седамнаестхиљадачетиристоти
недвадесетчетири конвертибилне марке и 90/100) Уреду 
за заједничке послове кантоналних органа, на име 
набавке ОПРЕМЕ ЗА СТРУКТУРНО КАБЛОВСКИ 
СИСТЕМ за уградњу у зграду Рудника Крека, зграда 
Друштвеног стандарда, ради пресељења кантоналних 
органа управе.

II
Одобрена средства из тачке 1. ове одлуке 

реализоваће се са буџетске позиције „Текућа резерва“ 
11050001, преко буџетске позиције 12010001 - Уреда за 
заједничке послове кантоналних органа, економски код 
821300 „Набавка опреме“.

III
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Уред за заједничке послове 
кантоналних органа.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеним новинама „Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-05-009201/14                         
        Тузла, 28.04.2014. године

301
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (‘’Службене новине Тузланског 
кантона’’, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 25. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2014. годину (‘’Службене новине Тузланског 
кантона’’, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана  29.05.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о одобравању средстава са буџетске позиције

‘’Текућа резерва’’ потрошачка јединица – 11050001

I
Одобравају се финансијска средства у износу 

од 7.020,00 КМ (словима: седамхиљададвадесет 
конвертибилних марака), Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, на име набавке  
канцеларијске опреме.

II
Одобрена средства из тачке I. ове одлуке 

реализоваће се са буџетске позиције ‘’Текућа резерва’’ 
– потрошачка јединица 11050001, преко буџетске 
позиције 14010001 – Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, економски код 821300 – 
‘’Набавка опреме’’.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у ‘’Службеним новинама Тузланског 
кантона’’.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-05-12299/14                         
        Тузла, 29.05.2014. године

302
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене Тузланског кантона“, 
бр. 17/00, 1/05 и 11/06), а у вези са чланом 25. Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2014. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 19/13 и 
2/14), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 29.05.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о одобравању средстава са буџетске позиције 

„Текућа резерва“ раздио 11, глава 05, 
потрошачко мјесто 0001

I
Одобравају се новчана средства у износу од 

19.500,00 КМ (словима: деветнаестхиљадапетстотина 
КМ) на име помоћи општинама у отклањању посљедица 
насталих дјеловањем природне несреће од поплава 
и клизања тла, која је захватила подручје Тузланског 
кантона у мају 2014. године. 

II
Одобрена средства из тачке I. ове одлуке 

реализоваће се са буџетске позиције 11050001 - Текућа 
резерва, преко Кантоналне управе цивилне заштите 
Тузла, организациони код 26010001, економски код 
614100, текући трансфери другим нивоима власти, 614 
116- трансфери општинама на следећи начин:

1. Општини Бановићи износ од 1.500,00 КМ на 
рачун број: 132-130-02961000-59 отворен код  НЛБ 
банке

2. Општини Челић износ од 1.500,00 КМ на рачун 
број: 199-050-00064895-89 отворен код Спаркассе банке

3. Општини Добој Исток износ од 1.500,00 КМ 
на рачун број: 132-280-03092308-74 отворен код НЛБ 
банке

4. Општини Грачаница износ од 1.500,00 КМ 
на рачун број: 132-180-02955000-89 отворен код НЛБ 
банке

5. Општини Градачац износ од 1.500,00 КМ на 
рачун број: 132-190-02900000-87 отворен код НЛБ 
банке

6. Општини Калесија износ од 1.500,00 КМ на 
рачун број: 132-140-02917000-37 отворен код НЛБ 
банке

7. Општини Кладањ износ од 1.500,00 КМ на 
рачун број: 132-160-02950000-64 отворен код НЛБ 
банке

8. Општини Лукавац износ од 1.500,00 КМ 
на рачун број: 338-000-22118227-84 отворен код 
УниЦредит банке

9. Општини Сапна износ од 1.500,00 КМ на рачун 
број: 132-290-03092085-59 отворен код НЛБ банке

10. Општини Сребреник износ од 1.500,00 КМ 
на рачун број: 132-150-02992800-97 отворен код НЛБ 
банке

11. Општини Теочак износ од 1.500,00 КМ на 
рачун број: 132-270-03092694-85 отворен код НЛБ 
банке

12. Општини Тузла износ од 1.500,00 КМ на рачун 
број: 132-100-01850601-97 отворен код НЛБ банке

13. Општини Живинице износ од 1.500,00 КМ на 
рачун број: 154-360-20047307-52 отворен код Интеса 
Сан Паоло банке.

III
Задужује се Кантонална управа цивилне заштите 

да Влади Тузланског кантона поднесе детаљан писмени 
извјештај са документацијом о намјенском утрошку 
одобрених средстава из тачака I.  и II. ове одлуке, у року 
90 дана од дана утрошка истих.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство финансија и Кантонална управа цивилне 
заштите.
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V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

.
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-41-12828/14                         
        Тузла, 29.05.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/05 и 13/11), а у вези са 
чланом 7. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ“, бр. 12/03, 34/03 и 65/13), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
28.04.2014. године, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У

о измјени и допуни Одлуке о утврђивању услова и 
критерија за именовања у регулиране органе

I
У Одлуци о утврђивању услова и критерија за 

именовања у регулиране органе („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 
14/11, 1/12 и 6/12), у тачки VI., став 1., алинеја 2. мијења 
се и гласи: 

„- да имају најмање три године радног искуства 
након стицања више, односно високе стручне спреме 
на пословима у оквиру свог занимања“. 

У истом ставу, иза алинеје 6. додаје се нова алинеја 
7., која гласи: 

„- да су прошли одговарајуће усавршавање у 
складу са Законом о привредним друштвима и Уредбом 
о усавршавању предсједника и чланова надзорних 
одбора и управа привредних друштава са учешћем 
државног капитала, односно да преузимају обавезу 
да усавршавање обаве у року од 90 дана од дана 
именовања, с тим да приликом именовања предност 
имају кандидати који су прошли усавршавање (овај 
услов се искључиво односи на именовања надзорних 
одбора и управа привредних друштава са учешћем 
државног капитала),“ 

Досадашња алинеја 7. постаје алинеја 8. 

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста 

ће се објавити у „Службеним новинама Тузланског 
кантона”. 

 
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-34-10414/14                         
       Тузла, 28.04.2014. године 
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене  новине  Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 28.04.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о измјенама Одлуке о именовању Комисије за 
реализацију Пројекта подизања јединствених 

спомен обиљежја шехидима- погинулим борцима 
Оружаних снага  Републике Босне и Херцеговине у 

рату 1992. - 1995. године

I
У Одлуци о именовању Комисије за реализацију 

Пројекта подизања јединствених спомен обиљежја 
шехидима-погинулим борцима Оружаних снага 
Републике Босне и Херцеговине у рату 1992. - 1995. 
године („Службене новине Тузланског кантона“; 
број: 14/13) у тачки III., подтачки  2., члан „Ибрахим 
Салиховић“ замјењује се чланом „Зудин Махмутовић“, 
у подтачки 3., члан „Зоран Теофиловић“ замјењује се  
чланом „Мидхат Добрњић“, а у подтачки 7., замјеник 
члана “Неџад Коњић” замјењује се замјеником члана 
“Едвад Таинџић”.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-41-7343/14                         
        Тузла, 28.04.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), члана 44. став 
(2) Закона о допунским правима бранилаца и чланова 
њихових породица - пречишћени текст, (“Службене 
новине Тузланског кантона”, бр. 5/12 и 5/14), Влада 
Тузланског кантона,  на сједници одржаној 28.04.2014. 
године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о допунама Одлуке о утврђивању  услова, 
критерија и поступка додјеле средстава 
за партиципацију у трошковима учешћа 
и организовања спортских такмичења и 
манифестација инвалидским спортским 

клубовима и савезима Тузланског кантона 

I
У Одлуци о утврђивању услова, критерија 

и поступка додјеле средстава за партиципацију 
у  трошковима учешћа и организовања спортских 
такмичења и манифестација инвалидским спортским 
клубовима и савезима Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 8/11)  у тачки V., у 
ставу (1), иза тачке 2) додају се  нове тачке 3) и 4), које 
гласе:

„3) трошкове освјежења за такмичаре (безалкохолни 
топли и хладни напици), 

4)  трошкове израде банера и плаката,“ 
Досадашње тачке: 3), 4), 5), 6) и 7) постају тачке 

5), 6), 7), 8) и 9).
Иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи: 
„(2)   У реализацији одобрених средстава, Кори-

сници из тачке II. ове одлуке могу од укупно одобреног 
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износа користити 20% средстава за остале трошкове 
који нису наведени у ставу (1) овога члана“.  

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-05-9846/14                         
        Тузла, 28.04.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), члана 5. тачке 
г) Закона о заштити људи и материјалних добара од 
природних и других несрећа у Тузланском кантону 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број 10/08) и 
члана 32. Правилника о начину рада и функционисању 
штабова и повјереника ЦЗ („Службене новине ФБиХ“, 
бр. 77/06 и 5/07), а у вези са насталом ситуацијом 
усљед поплава и клизишта на цјелокупном  подручју 
Тузланског кантона, на приједлог Кантоналног штаба 
цивилне заштите, Влада Тузланског кантона на 
сједници одржаној дана 15.05.2014. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о проглашењу стања природне несреће узроковане 

поплавама и клизиштима на подручју 
Тузланског кантона

I
Проглашава се стање природне и друге несреће на 

подручју Тузланског кантона, проузроковане поплавама 
и клизиштима, са даном 15.05. 2014. године у 08,00 
сати.

II
Ради заштите и спашавања људи и материјалних 

добара на угроженом подручју Влада Тузланског 
кантона налаже:

- да сва кантонална министарства, управе 
и управне организације, правни субјекти и друге 
институције ставе све ресурсе на располагање 
Кантоналном штабу цивилне заштите (у даљем тексту: 
КШЦЗ), те да надлежни општински штабови цивилне 
заштите такођер ставе на располагање све ресурсе, 
који ће према плановима заштите и спашавања људи 
и материјалних добара (у даљем тексту: Планови) 
користити на угроженим подручјима;

- да се у свим кантоналним министарствима, 
управама и управним организацијама и заводима 
организује рад како би у цијелости могли извршавати 
наредбе КШЦЗ;

- да КШЦЗ, по потреби, изврши активирања и 
других правних субјеката, јавних предузећа и грађана 
у вези са насталом природном несрећом, те да користи 
сва овлашћења наведена у члану 21. Закона о заштити и 
спашавању људи и материјалних добара од природних 
и других несрећа у Тузланском кантону и другим 
прописима, од дана проглашења стања природне 
несреће, па до момента доношења одлуке о престанку 
тог стања.

III
Трошкови који настану ангажовањем КШЦЗ, 

те додатним планским ангажовањем недостајућих 
ресурса током провођења активности, покриће се из 
Буџета Тузланског кантона, планираних за заштиту 
и спашавање, а недостајућа средства из буџетских 
резерви и других финансијских извора, у складу са 
важећим прописима.

Поред наведених средстава, за ове намјене потребно 
је користити сва расположива средства посебне 
накнаде за заштиту и спашавање, у складу са Одлуком 
о условима и начину коришћења средстава остварених 
по основу посебне накнаде за заштиту од природних и 
других несрећа („Службене новине Ф БиХ“, бр. 4/12 
и 80/13) и Одлуком о поступку и условима за додјелу 
једнократне новчане помоћи општинама Тузланског 
кантона за отклањање штета насталих од природних и 
других несрећа („Службене новине ТК“, број: 6/12), са 
позиције „Буџетска организација 26010002“, намјенска 
средства са подрачуна из текућег прилива, донаторских 
и других средстава.

IV
Задужује се КШЦЗ да, у складу са важећим 

законским прописима, преузме све активности око 
координације и руковођења акцијама заштите и 
спашавања на угроженом подручју.

V
КШЦЗ је дужан о предузетим мјерама редовно 

извјештавати Владу Тузланског кантона и друге органе, 
у складу са законом.

VI
Обавезују се сви руководиоци органа управе и 

управних организација Тузланског кантона, односно 
руководиоци општинских служби за управу и 
руководиоци правних лица и других институција, 
да осигурају провођење наредби штабова цивилне 
заштите (пружањем помоћи и подршке у логистичким 
и комуналним потребама, снабдијевању становништва, 
обиласку терена, процјени насталих штета и друго).

VII
Задужују се надлежни органи у општинама да, 

у складу са Уредбом о јединственој методологији 
за процјену штета од природних и других несрећа 
(„Службене новине Ф БиХ“, бр. 75/04, 38/06, 52/09 и 
56/09), активирају своје комисије за процјену штета, 
ради извршавања својих задатака, у складу са наведеном 
Уредбом.

VIII
Ова одлука ступа на снагу ОДМАХ, траје док 

се не утврди престанак трајања природне несреће 
на подручју Тузланског кантона и биће објављена у 
Сужбеним новинама Тузланског кантона и средствима 
јавног информисања.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-44-011779/14                         
        Тузла, 15.05.2014. године



Broj 8 - Strana 316 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA  Ponedjeqak, 16. 06. 2014. g.

307
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 29.05.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о давању сагласности

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

Фабрика обуће “Аида” д.д. Тузла, број: 582/14 од 
21.05.2014. године, којом је за директора Фабрике 
обуће “Аида” д.д. Тузла, именован Бахрудин Башић, 
дипл.ецц.

II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-34-12464/14                         
        Тузла, 29.05.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
тачком II. Одлуке о образовању Комисије за кадровска 
питања („Службене новине Тузланског кантона“, број 
11/01), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 22.04.2014. године, д о н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

кадровска питања

I
У тачки I. Рјешења о именовању Комисије за 

кадровска питања број: 02/1-34-7751/14 од 08.04.2014. 
године, за предсједника се, умјесто Мулаге Фејзића, 
министра индустрије, енергетике и рударства, именује 
Миралем Нухановић, министар финансија.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-34-009248/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са тачком 
II. Одлуке о образовању Комисије за административна 
питања („Службене новине Тузланског кантона“, број 

7/07), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 22.04.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

административна питања

I
У тачки I. Рјешења о именовању Комисије за 

административна питања број: 02/1-34-7754/14 од 
08.04.2014. године, за члана се, умјесто Миралема 
Нухановића, министра финансија, именује Мулага 
Фејзић, министар индустрије, енергетике и рударства.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-34-009250/14                         
        Тузла, 22.04.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са тачком 
VII. Одлуке о покретању процеса израде Стратегије 
развоја Тузланског кантона за период 2016. - 2020. 
година број: 02/1-05-011920/14 од 13.05.2014. године, 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
13.05.2014. године, д о н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
I

Овим рјешењем именује се Кантонални одбор за 
развој (КОР) као оперативно, извршно и координационо 
тијело задужено за вођење процеса планирања на нивоу 
Тузланског кантона, у следећем саставу:

1. Мирела Омеровић, савјетник Премијера, 
координатор Кантоналног одбора за развој, службеник 
задужен за област миграција и развоја,

2. Сенад Овчина, стручни савјетник за планирање 
и реализацију развојних планова,  представник 
Министарства развоја и подузетништва Тузланског 
кантона, замјеник координатора Кантоналног одбора 
за развој, службеник задужен за област миграција и 
развоја, члан,

3. Енвер Ћосићкић, секретар Владе Тузланског 
кантона, члан

4. Велида Мујкић, секретар Уреда Премијера, 
члан

5. Аниса Мукић, шеф одсјека за извршење 
Буџета Тузланског кантона, представник Министарства 
финансија Тузланског кантона, члан

6. Јела Лукић, управни инспектор, представник 
Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона,  
члан

7. Емир Софтић, секретар, представник 
Министарства просторног уређења и заштите околице 
Тузланског кантона,  члан
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8. Анто Иљкић, секретар, представник 
Министарства за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона, члан

9. Фехрија Бајрамовић, секретар, представник 
Министарства индустрије, енергетике и рударства 
Тузланског кантона,  члан

10. Мирела Уљић, шеф одсјека за водопривреду, 
представник Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Тузланског кантона,  члан

11. Мерсија Јахић, помоћник министра за 
образовање и науку, представник Министарства 
образовања, науке, културе и спорта Тузланског 
кантона,  члан

12. Мустафа Шаховић, помоћник министра за 
финансије, представник Министарства за борачка 
питања Тузланског кантона,  члан

13. Сафет Бегић, секретар, представник 
Министарства унутрашњих послова Тузланског 
кантона,  члан

14. Ненад Лукановић, помоћник министра за 
саобраћај, представник Министарства  трговине, 
туризма и саобраћаја Тузланског кантона,  члан

15. Девлета Чићкушић, секретар, представник 
Министарства здравства Тузланског кантона,  члан

16. Ениса Хасанагић, помоћник секретара 
Скупштине, представник Скупштине Тузланског 
кантона,  члан

17. Абдулах Хаџиавдић, секретар, Обртничка 
комора Тузланског кантона,  члан,

18. Недрет Кикановић, предсједник, Кантонална 
привредна комора Тузланског кантона,  члан

19. Амра Јагањац, пројект менаџер, Удружење за 
развој НЕРДА,  члан

20. Мехмед Краиновић, начелник, Федерални 
завод за статистику, Служба за статистику за подручје 
Кантона Тузла,  члан

21. Мурис Булић, консултант за мониторинг, 
Центар цивилних иницијатива, представник невладиног 
сектора из области друштвених дјелатности,  члан

22. Џемила Агић, директорица, Центар за 
екологију и енергију Тузла, представник невладиног 
сектора из области заштите околиша,  члан.

II
Задаци Кантоналног одбора за развој  из тачке I. 

овог рјешења су следећи:

1. Припрема и организовање процеса израде 
интегрисане стратегије развоја Тузланског кантона

- Идентификује кантоналне актере, проводи 
анализу актера, подстиче учешће и укључивање 
релевантних актера са подручја Тузланског кантона 
у процес планирања (кантонална министарства и 
администрација, дирекције, управе и заводи и остале 
институције јавног сектора, НВО, пословни сектор, 
академска заједница, угрожене и социјално искључене 
категорије становништва),

- Формира Партнерску групу за развој 
Тузланског кантона, организује и припрема њене 
састанке, припрема извјештаје са састанака.

2. Израда стратешке платформе, укључујући 
социо-економску анализу, развојну визију и   циљеве

- Прикупља и обрађује податке неопходне 
за израду стратешке платформе, укључујући социо-
економску анализу, развојну визију и циљеве, у сарадњи 
са релевантим актерима и, уколико је релевантно, 
вањским консултантима и/или пружаоцима техничке 
подршке,

- Израђује стратешку платформу у сарадњи са 
релевантим актерима и ангажованим стручњацима,

- Презентује нацрт стратешке платформе 
Партнерској групи за развој, прикупља повратне 
информације и финализује стратешку платформу на 
основу препорука Партнерске групе, прије њеног 
достављања премијеру и Влади Тузланског кантона, и 
као информацију Скупштини Тузланског кантона,

- Организује и подстиче партиципаторни процес 
дефинисања стратешке платформе развоја и развојних 
циљева у оквиру Партнерске групе за развој.

3. Израда секторских планова
- Кантонални одбор за развој предлаже, а 

премијер одобрава, одабир три члана Кантоналног 
одбора за развој који ће координирати рад секторских 
радних група и припрему три секторска плана развоја  

- плана економског развоја, плана друштвеног 
развоја и плана заштите и унапређења околиша Кантона, 
усклађених са стратешким плановима локалних 
заједница у саставу Кантона, као и са стратешким 
документима виших нивоа власти,

- На основу претходне анализе актера - 
кантоналних министарстава и администрације, 
дирекција, управа и завода, те осталих кантоналних 
институција јавног сектора, као и актера из јединица 
локалне самоуправе у саставу Кантона, преко 
координатора секторских радних група, успоставља 
секторске радне групе, обезбјеђујући учешће 
релевантних стручњака из датог сектора, представника 
јавног, невладиног, приватног сектора, представника 
угрожених и социјално искључених катерогорија 
становништва, и свих других актера који могу 
допринијети квалитетном процесу израде секторских 
развојних планова,

- Координира радом секторских радних група 
преко њихових координатора, те обезбјеђује  провођење 
свеукупног процеса израде секторских планова, 
укључујући: 

o СWОТ анализу у датим секторима и секторско 
фокусирање, 

o Утврђивање приоритета у датом сектору и 
дефинисање секторских оперативних циљева, 

o Дефинисање програма, пројеката и мјера у 
оквиру датог секторског плана,

o Припрему пројектних идеја са оквирном 
финансијском конструкцијом и изворима финансирања,

o Дефинисање индикатора за праћење 
остваривања циљева и имплементације датих 
секторских планова.

- По потреби преко координатора секторских 
радних група организује ад хоц фокус-групе са 
релевантим актерима о специфичним питањима од 
значаја за дефинисање развојних приоритета (нпр. са 
предузетницима, представницима јединица локалне 
самоуправе, невладиним организацијама,  специфичним 
угроженим категоријама становништва са подручја 
кантона, и сл.),

- Обезбјеђује континуирано међусобно 
усклађивање приоритета секторских развојих планова 
у складу са принципима интегрисаног планирања 
развоја, укључујући и усклађивање стратешких 
приоритета са просторним планом Кантона.

4. Израда оперативног дијела интегрисане 
Стратегије развоја Кантона

- Припрема план имплементације кантоналне 
развојне стратегије на основу секторских развојних 
планова, водећи рачуна о међусобној повезаности и 
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координацији циљева, програма, пројеката и мјера, те 
очекиваних резултата секторских планова,

- Обезбјеђује хоризонталну и вертикалну 
координацију развојних докумената (развојни 
документи виших нивоа власти, оквирни вишегодишњи 
и годишњи финансијски план Тузланског кантона, 
програм јавних инвестиција, и сл.),

- Припрема индикативне секторске финансијске 
планове и финансијски план стратегије развоја, 
обезбјеђујући хоризонталну и вертикалну координацију, 
који ће представљати основу за израду плана јавних 
инвестиција и Буџета Тузланског кантона,

- Израђује план развоја организационих и 
људских капацитета за имплементацију стратегије.

5. Припрема нацрта интегрисане стратегије 
развоја Тузланског кантона

- По изради првог нацрта интегрисане стратегије 
развоја Тузланског кантона, организује састанак 
Партнерске групе за развој, презентује нацрт развојне 
стратегије и финализује га у складу са препорукама 
Партнерске групе, прије достављања коначног нацрта 
развојне стратегије премијеру и Влади Тузланског 
кантона и даљег упућивања истог Скупштини 
Тузланског кантона на разматрање и усвајање.

III
Кантонални одбор за развој ће на својој 

конституирајућој сједници усвојити Пословник о раду 
КОР-а, којим ће се уредити начин рада овог тијела.

IV
Задужује се Министарство развоја и подузетништва 

Тузланског кантона да Кантоналном одбору за развој 
(КОР-у) пружи потребну подршку у процесу израде 
Стратегије развоја Тузланског кантона.

V
Чланови Кантоналног одбора за развој ће утврђене 

задатке обављати без накнаде.

VI
Ово Рјешење 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      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-34-10893/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 
6. Одлуке о успостави Регистра административних 
поступака Тузланског кантона, број: 02/1-05-9447-2/14 
од 22.04.2014. године, Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 13.05.2014. године, д н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о измјени Рјешења о именовању чланова 
Регулаторног тијела за вођење Регистра 

административних поступака које воде органи 
управе Тузланског кантона

I
У тачки I. Рјешења о именовању чланова 

Регулаторног тијела за вођење Регистра 
административних поступака које воде органи управе 
Тузланског кантона број: 02/1-34-7749/14 од 08.04.2014. 
године, став 2. мијења се и гласи:

„У случају спријечености замјеника предсједника 
Едина Нишића, улогу замјеника предсједника испред 
Министарства развоја и подузетништва у раду 
Регулаторног тијела ће вршити Адиса Готовушић“.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-34-10847/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године
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На основу чланова 5. и  29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантон“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 
4. Одлуке о оснивању трипартитног савјетодавног 
вијећа Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 6/12), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 20.05.2014. године, 
доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о измјени Рјешења о именовању Трипартитног 

савјетодавног вијећа Тузланског кантона

I
У Рјешењу о именовању Трипартитног 

савјетодавног вијећа Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 6/12), у тачки I, 
редни број 6. мијења се и гласи:

„6. Абдулах Хаџиавдић, Обртничка комора 
Тузланског кантона“.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
        Број: 02/1-38-010312-1/14                         
        Тузла, 20.05.2014. године

313
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11) и члана 46. 
Закона о Архивској дјелатности  (“Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 15/00, 2/02 и 13/11), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
13.05.2014. године, доноси
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  разрјешењу члана Управног одбора Јавне 
установе Архив Тузланског кантона Тузла 

I
Стјепан Галушић, разрјешава се дужности члана 

Управног одбора Архива Тузланског кантона, на лични 
захтјев.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-40-9845/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

   

314
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу члана  Школског одбора ЈУ Завод за 
одгој и образовање особа са сметњама у психичком 

и тјелесном развоју Тузла 

I
Сабина Салетовић, разрјешава се дужности члана 

Школског одбора ЈУ Завод за одгој и образовање особа 
са сметњама у психичком и тјелесном развоју Тузла, на 
лични захтјев.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-38-9210-1/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

315
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању члана  Школског одбора 
ЈУ Завод за одгој и образовање особа са сметњама у 

психичком и тјелесном развоју Тузла 

I
Фејзо Џафић, именује се за члана Школског одбора 

ЈУ Завод за одгој и образовање особа са сметњама 
у психичком и тјелесном развоју Тузла, на период 
најдуже 90 дана.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-9210-2/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

316
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу предсједника  Школског одбора 

ЈУ Основна школа “Пазар” Тузла

I
Сабина Јогунчић, разрјешава се дужности 

предсједника Школског одбора ЈУ Основна школа 
“Пазар” Тузла, на лични захтјев.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-34-5596-2/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

317
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању предсједника  Школског 

одбора  ЈУ Основна школа “Пазар” Тузла

I
Сабина Махмутбеговић, именује се за предсједника 

Школског одбора ЈУ Основна школа “Пазар” Тузла, на 
период најдуже 90 дана.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-34-5596-1/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

318
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању предсједника  Школског 

одбора  ЈУ Основна школа “Славиновићи” Тузла

I
Самир Исабеговић, именује се за предсједника 

Школског одбора ЈУ Основна школа “Славиновићи” 
Тузла, на период најдуже 90 дана.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-9034-1/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

319
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању предсједника и члана 
Школског одбора ЈУ Основна школа “Центар” 

Тузла

I
Сенад Рехић, именује се за предсједника, а Алма 

Селесковић за члана Школског одбора ЈУ Основна 
школа “Центар” Тузла, на период најдуже 90 дана.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-7748-1/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

320
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању  Школског одбора
ЈУ Основна школа “Мрамор” Мрамор Тузла

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа 

“Мрамор” Мрамор Тузла, на период најдуже 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Алдина Имамовић, предсједник
2. Сеид Хрнчић, члан
3. Мухамед Ибришевић, члан
4. Невзета Бркић, члан
5. Мирнеса Бегановић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-9063-1/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

321
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању  Школског одбора

ЈУ Основна школа “Дубоки Поток” Дубоки Поток, 
Сребреник

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа 

“Дубоки Поток”  Дубоки Поток, Сребреник, на период 
најдуже 90 дана, у следећем саставу:

1. Данијела Захировић, предсједник
2. Јасмина Хусарић, члан
3. Емир Салкић, члан
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4. Селма Ордагић, члан 
5. Шуајб Глумчевић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-9087-1/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

322
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању  Школског одбора

ЈУ Друга основна школа Живинице

I
Именује се Школски одбор ЈУ Друга основна 

школа Живинице, на период најдуже 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Елдин Делић, предсједник
2. Нермина Махмутбеговић, члан
3. Салим Халилбашић, члан
4. Ана Марић, члан 
5. Фетиха Вејзовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-34-6184-2/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

323
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању  Школског одбора

ЈУ Основна школа “Сеона” Аљковићи, Бановићи

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа 

“Сеона” Аљковићи, Бановићи, на период најдуже 90 
дана, у следећем саставу:

1. Дервиш Икановић, предсједник
2. Јасмина Салановић, члан
3. Албин Хускић, члан
4. Сања Халилчевић, члан
5. Самир Хускић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-5677-2/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

324
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању Школског одбора

ЈУ Средња економско - трговинска школа Тузла

I
Именује се Школски одбор  ЈУ Средња економско - 

трговинска школа Тузла, на период 90 дана, у следећем 
саставу: 

1. Нермина Хасић, предсједник
2. Изета Икановић, члан
3. Семиха Дервишевић, члан
4. Мирела Сарајлић, члан 
5. Слободанка Ибрахимовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-9058-1/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

325
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
29.05.2014. године, доноси
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању предсједника и 

чланова  Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
грађевинско – геодетска школа Тузла 

I
Именују се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња грађевинско – геодетска 
школа Тузла, на период 90 дана у следећем саставу:

1. Амир Ахметовић, предсједник
2.  Салиха Агић, члан
3.  Абид Беговић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
          Број: 02/1-38-12838/14                         
        Тузла, 29.05.2014. године

326
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
13.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању предсједника  Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња школа Калесија

I
Џевад Хамзић, именује се за предсједника 

Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Калесија, на период 90 дана.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-9079-1/14                         
        Тузла, 13.05.2014. године

327
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
29.05.2014. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању  Школског одбора

ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи

I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња 

школа Бановићи, на период 90 дана у следећем саставу:

1. Фертик Глибановић, предсједник
2. Саид Хасанбеговић, члан
3. Мирсад Бечић, члан
4. Хамдо Газибеговић, члан
5. Рефик Бајрић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н           Проф. др. Бахрија                                                                                                                                          
                      В Л А Д А                    Умиханић, с.р.                       
         Број: 02/1-38-5519-2/14                         
        Тузла, 29.05.2014. године

328
На основу члана 66. став 2. и члана 68. став 2. 

Закона о организацији органа управе у Федерацији 
Босне и Херцеговине ( „Службене Новине ФБиХ“, 
број: 35/05) и члана 78. Закона о буџетима у Федерацији 
Босне и Херцеговине (‘’Службене новине Ф БиХ’’, бр. 
102/13, 9/14 и 13/14), министар финансија, д о н о с и

У П У Т С Т В О
О ПРОЦЕСИРАЊУ ТРАНСКАЦИЈА ИЗ 

ИНТЕРНИХ ПОСЛОВНИХ ОДНОСА 
КАНТОНАЛНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I
Овим упуством прописују се процедуре рада и 

књижења из интерних пословних односа кантоналних 
буџетских корисника у систему Трезора Буџета 
Тузланског кантона.

Под транскацијама у смислу овог упуства 
подразумијевају се фактуре, одлуке и други финансијски 
акти који се у финансијском смислу користе као основ 
за књижење.

Под кантоналним буџетским корисницима у 
смислу овог упуства подразумијевају се сви буџетски 
корисници који су као такви дефинисани Законом 
о извршењу буџета Тузланског кантона за текуће 
буџетске године.

КЊИЖЕЊЕ КОД БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА И КЊИЖЕЊЕ У 
РАЧУНОВОДСТВУ ТРЕЗОРА

II
На контима за интерно пословање књиже се само 

интерна потраживања и обавезе, као и интерни трошкови 
и приходи проистекли из директних пословних односа 
кантоналних буџетских корисника, кад се не појављује 
трећа страна у тим односима. Затварање интерних 
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потраживања и интерних обавеза врши се преко рачуна 
за поравнање интерних трансакција (Конто 111119) који 
се води искључиво у Трезору. Стога се процесирање 
интерних трансакција обавља на двије локације (код 
буџетских корисника и у Трезору).

A. Књижење код буџетских корисника

Онај кантонални буџески корисник који ‘’продаје’’ 
услуге или робу другом кантоналном кориснику, за ту 
трансакцију испоставља фактуру и подноси је другом 
кантоналном кориснику. Ова фактура мора имати 
ознаку ‘’ИНТЕРНО’’. Одлука коју доноси буџетски 
корисник о додјели средстава другом кантоналном 
буџетском кориснику носи ознаку ‘’ИНТЕРНО’’.

1. Буџетски корисник који продаје услуге или 
робу у својој евиденцији исту књижи тако што ће у 
Модулу главне књиге, у налогу за књижење, у пољу 
‘’Категорија’’ одабрати ‘’Интерна потраживања’’. 
Затим, у првој ставци задужује конто 161319 – 
Потраживња према интерним купцима, а у другој 
ставци одобрава конто 789111 – Приходи од интерних 
трансакција, користећи у рачуноводственом (флаx) 
пољу организациони код своје потрошачке јединице за 
оба ова конта. У ставци у којој се уноси потраживање 
на конту интерних потраживања обавезно је кликнути 
‘’Описно поље’’ (уска колона на крају десне стране) 
гдје се отвара прозор за изабирање ‘’Типа трансакција’’ 
у којој се уноси (на одговарајућим пољима) назив 
интерног купца и број фактуре.

2. Буџетски корисник који ‘’купује’’ услуге или 
робу,  ОДМАХ по пријему интерне фактуре врши 
такођер у Модулу главне књиге књижење, тако што ће 
у налогу за књижење у пољу ‘’Категорија’’ одабрати 
‘’Интерне обавезе’’, а затим у првој ставци терети 
конто 689111 – Расходи од интерних трансакција, а у 
другој ставци одобрити конто 361319 – Обавезе према 
интерним добављачима, уписујући у рачуноводственом 
пољу код своје потрошачке јединице за оба конта. У 
ставци у којој се уноси одобрење на конту интерне 
обавезе обавезно је кликнути ‘’Описно поље’’ (уска 
колона на крају десне стране), гдје се отвара прозор 
за изабирање ‘’Тип трансакције’’ у којој се уноси (на 
одговарајућим пољима) назив интерног добављача и 
број интерне фактуре.

3. Буџетски корисник који доноси Одлуку о 
додјели средстава другом кантоналном буџетском 
кориснику, исту књижи у Модулу главне књиге тако што 
ће у налогу за књижење у пољу ‘’Категорија’’ одабрати 
‘’Интерне обавезе’’, а затим у првој ставци теретити 
конто 689111 – Расходи из интерних трансакција, а у 
другој ставци одобрити конто 361319 - Обавезе према 
интерним добављачима, уписујући у рачуноводственом 
пољу код своје потрошачке јединице за оба конта. У 
ставци у којој се уноси одобрење на конту обавезно 
кликнути на ‘’описно поље’’ (уска колона на крају 
десне стране).

4. Буџетски корисник када добије Одлуку о 
додјели средстава исту књижи у Модулу главна књига, 
тако што у налогу за књижење у пољу ‘’Категорија’’ 
одабере ‘’Интерна потраживања’’. Затим, у првој 
ставци задужује конто 161319 – Потраживања према 
интерним купцима, а у другој ставци одобрава конто 
789111 – Приходи од интерних трансакција, користећи 
у рачуноводственом (флаx) пољу организациони код 
своје потрошачке јединице.

Книжења под тачкама 1, 2, 3 и 4. врше се у Модулу 
главне књиге отварањем налога за књижење који, да 
би се разликовао од других књижења, мора имати у 
називу: прве четири цифре организационог кода, назив  
- Интерне трансакције и датум интерне фактуре.

Након уноса наведених података код оба 
корисника, обавезно је податке ‘’спасити’’ и извршити 
‘’резервацију’’ и ‘’одобравање’’. Књижење ових 
трансакција врши се у Трезору.

B. Књижење у рачуноводству Трезора

Затварање потраживања према интерним купцима 
и обавеза према интерним добављачима врши се у 
Трезору на следећи начин:

a) Трезор прво врши књижење интерних 
трансакција, наведених у дијелу овог упуства под А., 
које су евидентирали кантонални буџетски корисници, 
а затим,

b) Обавезно једном седмично, а по потреби и 
више пута подноси извјештаје ‘’Анализа рачуна’’ или 
‘’БиХ анализа рачуна’’, за рачуне 161319 и 361319, 
врши поређење и усклађивање отворених ставки на 
овим рачунима и за отворене ставке у Модулу главне 
књиге врши књижења ради затварања ових ставки. 
Књижења се врше кад се утврди да су и ‘’продавац’’ и 
‘’купац’’ евидентирали у главној књизи исту фактуру, 
односно Одлуку.

Трезор у главној књизи врши следећа књижења:

У налогу за књижење одабире ‘’Категорију’’, 
‘’Интерно потраживање’’, а затим задужује конто 111119 
– Рачун за поравнање интерних трансакција користећи 
организациони код Трезора 99999999, а одобрава рачун 
161319 уз организациони код потрошачке јединице 
интерног ‘’продавца’’, затим у истом налогу  за 
књижење, задужује се конто 361319 уз организациони 
код потрошачке јединице интерног ‘’купца’’, а одобрава 
се конто 111119 са организационим кодом 99999999.

III
За трошковни конто 689111 – Расходи од интерних 

трансакција, не врши се планирање у буџету интерног 
купца, нити се врши контрола расположивости 
средстава у буџету, јер би се у том случају дуплирали 
расходи на нивоу буџета Кантона по истом основу. 
Међутим, потребно је да интерни продавац у свом 
буџету планира расходе за интерне приходе који неће 
бити наплаћени у готовом новцу а који су објективно 
морали настати да би продавац могао извршити услуге 
или продати робу.

IV
Трезор ће на крају полугодишњег и годишњег 

обрачунског периода, прије израде извјештаја за тај 
период, извршити затварање свих конта интерних расхода 
преко конта 691119 – Конто за затварање интерних 
расхода и затварање свих конта интерних прихода конта 
789119 – Конто за затварање интерних прихода, а затим 
ће затворити ова конта на начин како се то врши на крају 
године код израде завршног рачуна. Након затварање ових 
конта салдо на истима мора бити НУЛА.

V
Ово упуство ступа на снагу даном доношења а 

примјењиваће се од 01.01.2014. године и објавиће се у 
‘’Службеним новинама Тузланског кантона’’.
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VI
Почетком примјене овог упуства престаје се 

примјењивати Упуство о процесирању трансакција из 
интерних пословних односа кантоналних бужетских 
корисника (‘’Службене новине Тузланског кантона’’, 
број: 5/08).

      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          Миралем Нухановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА               дипл. ецц, с.р.                       
           Број: 07/1-14-13709//14                          

Тузла, 02.06.2014. године 

329
На основу чланова 67. став 3. Закона о 

организацији органа управе у Федерацији Босне и 
Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ” 
број: 35/05) и члана 1. Закона о измјенама и допунама 
Закона о припадности јавних прихода на подручју 
Тузланског кантона и финансирању Тузланског кантона 
(“Службене новине Тузланског кантона” број: 5/09), 
министар финансија  д о н о с и 

И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Ј  У 
о измјенама и допунама Инструкције о начину 

распоређивања јавних прихода
Буџета Тузланског кантона  корисницима и  

извјештавање корисника о истим

I
У Инструкцији о начину распоређивања јавних 

прихода Буџета Тузланског кантона корисницима и  
извјештавање корисника о истим (“Службене новине 
Тузланског кантона” бр. 1/09, 5/09, 6/09, 8/09, 2/11, 6/12,  
15/12 и 8/13) у тачки V. Рачуни јавних прихода редни 
број 2. Општина Живинице у колони „БАНКА” ријечи 
„Пост банка Сарајево Фил. Живинице” мијењају се и 
гласе: „Интеса Санпаоло банка д.д. БиХ”, а у колони 
„БРОЈ РАЧУНА” број “187-200-00000082-51” мијења се 
и гласи “154-360-20047307-52”, редни број 3. Општина 
Градачац у колони „БАНКА” ријечи „Раиффеисен банка 
д.д. БиХ” мијењају се и гласе: „НЛБ банка д.д. Тузла”, 
а у колони „БРОЈ РАЧУНА” број “161-025-00298600-
42” мијења се и гласи “132-190-02900000-87” и редни 
број 4. Општина Лукавац у колони „БАНКА” ријечи 
„Раиффеисен банка д.д. БиХ” мијењају се и гласе: „Уни 
Цредит Банк д.д. БиХ”, а у колони „БРОЈ РАЧУНА” 
број “161-025-00233000-29” мијења се и гласи “338-
000-22118227-84”. 

II
Ова Инструкција 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          Миралем Нухановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА               дипл. ецц, с.р.                       
           Број: 07/1-14-1575-9//14                          

Тузла, 28.05.2014. године 

330
На основу члана 20. ставови 1. и 2. Закона о 

извршењу Буџета Тузланског кантона за 2014. годину 

(«Службене новине Тузланског кантона» бр. 19/13 и 
2/14), Министарство финансија Тузланског кантона,  
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
    о унутрашњој  прерасподјели  расхода                                                                                                   

у  Буџету Тузланског кантона за  2014. годину 

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела 

планираних расхода у Буџету Тузланског кантона за  
2014. годину («Службене новине Тузланског кантона» 
бр. 19/13 и 2/14) на  организационој јединици 30010001 
– Педагошки завод Тузланског кантона у дијелу 
буџетских средстава у износу од  40,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних  расхода извршиће се 

на  следећи начин: 
               
на терет економског кода:
                       
-613100 – Путни трошкови ..................... 40,00 КМ
  
у корист економског кода:

       -613200 – Издаци за енергију  .................. 40,00 КМ 
 

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија и Педагошки завод Тузланског 
кантона.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а 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          Миралем Нухановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА               дипл. ецц, с.р.                       
             Број: 07/1-14-9717/14                          

Тузла, 28.04.2014. године   

331
На основу чланова 8. и 23. Закона о министарствима 

и другим органима управе Тузланског кантона 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
3/01 и 12/03) и члана 41. Закона о средњем образовању 
и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”, број: 
17/11) Министарство образовања, науке, културе и 
спорта Тузланског кантона, доноси

Н А С ТА В Н И  П Л А Н  И 
П Р О Г РА М

за занимање аутомехатроничар

I
Овим наставним планом и програмом утврђује се: 

број часова за сваки наставни предмет, сврха и циљеви, 
наставне јединице по предметима, смјернице за 
реализацију наставних јединица, очекивани резултати, 
извори, оцјењивање ученика.



Ponedjeqak, 16. 06. 2014. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 -Strana 325

II
Наставни план и програм за занимање 

аутомехатроничар обухвата: наставни план са називима 
предмета, број модула за сваки предмет и број наставних 
седмица потребних за реализацију програма.

III
Наставни план и програм обухвата следеће 

предмете:

Р/Б НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД СВЕГА

I II III Број %
1. ОПШТЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

1.
Босански, хрватски, 
спрски језик и 
књижевност

2 2 2 6

2. Страни језик 2 2 - 4

3. Тјелесни и 
здравствени одгој 2 2 2 6

4. Историја 2 - - 2
5. Информатика 2 - - 2
6. Математика 2 2 2 6
7. Физика 2 - - 2

8. Демократија и 
људска права - - 2 2

9. Вјеронаука/
Религијска култура 1 1 - 2

Укупно 1. 15 9 8 32 35,56
2. СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

10. Основи машинства 3 - - 3

11.
Основи 
електротехнике и 
електронике

3 - - 3

12. Т е х н о л о г и ј а 
аутоматеријала 2 - - 2

13. Техника управљања 
и регулације - 2 - 2

14. Аутоменатронички 
системи - 3 2 5

15. Т е х н о л о г и ј а 
аутомехатронике - 2 - 2

16.

Е л е к т р и ч н е 
инсталације и 
опрема на моторним 
возилима

- - 3 3

17. Подузетништво - - 2 2

18. Техника моторних 
возила - - 3 3

19. Практична настава 7 14 12 33
Укупно 2 15 21 22 58
Укупно 1+2 30 30 30 90 64,44

IV
Тачке I, II, III, IV и V Наставног плана и програма за 

занимање аутомехатроничар објавиће се у „Службеним 
новинама Тузланског кантона”, а Наставни план и 
програм ће се штампати као посебна књига.

V
Наставни план и програм за занимање 

аутомехатроничар примјењује се од школске 2014./2015. 
године.

     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      др. Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
           Број: 10/1-38-7809-2/14                          

Тузла, 26.05.2014. 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, 
3/01 и 12/03) и члана 41. Закона о средњем образовању 
и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”, број: 
17/11) Министарство образовања, науке, културе и 
спорта Тузланског кантона доноси

Н А С ТА В Н И  П Л А Н  И 
П Р О Г РА М

за стручно звање техничар хидраулике и 
пнеуматике

I
Овим наставним планом и програмом утврђује се: 

број часова за сваки наставни предмет, сврха и циљеви, 
наставне јединице по предметима, смјернице за 
реализацију наставних јединица, очекивани резултати, 
извори, оцјењивање ученика.

II
Наставни план и програм за стручно звање техничар 

хидраулике и пнеуматике обухвата: наставни план са 
називима предмета, број часова за сваки предмет и број 
наставних седмица потребних за реализацију програма.

III
Наставни план и програм обухваћа следеће 

предмете:

Р/Б НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД СВЕГА

I II III IV Број %
1. ОПШТЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

1.

Босански језик и 
књижевност
Хрватски језик и 
књижевност
Српски језик и 
књижевност

2 2 2 2 8

2. Страни језик 2 2 2 2 8

3. Тјелесни и 
здравствени одгој 2 2 2 2 8

4. Историја 2 2 - - 4

5. Демократија и 
људска права - - 2 - 2

6. Социологија - - - 2 2
7. Информатика 2 2 - - 4
8. Математика 4 4 3 3 14
9. Физика 3 3 - - 6
10. Хемија 2 - - - 2

Укупно 1. 19 17 11 11 58 49,15
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2. СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

11.
Техничко цртање 
с нацртном 
геометријом

2 2 - - 4

12. Машински 
материјали 2 - - - 2

13. Техничка механика 2 2 2 - 6
14. Технологија обраде 2 2 - - 4

15. Машински 
елементи - 3 2 - 5

16. Електротехника - - 2 - 2
17. Механика флуида - - 2 - 2
18. Термодинамика - - 3 - 3
19. Уљна хидраулика - - 3 3 6
20. Пнеуматика - - 2 2 4

21. Хидроенергетска 
постројења - - - 3 3

22. Организација 
производње - - - 2 2

23. Аутоматизација 
производње - - - 2 2

24. Практична настава 3 2 - - 5

25.
Лабораторијске 
вјежбе из 
хидраулике

- - 3 2 5

26.
Лабораторијске 
вјежбе из 
пнеуматике

- - - 5 5

Укупно 2 11 11 19 19 60 50,85
Укупно 1+2 30 28 30 30 118 100

IV
Тачке I, II, III, IV и V Наставног плана и програма 

за стручно звање техничар хидраулике и пнеуматике 
објавиће се у „Службеним новинама Тузланског 
кантона”, а Наставни план и програм ће се штампати 
као посебна књига.

V
Наставни план и програм за стручно звање 

техничар хидраулике и пнеуматике примјењује се од 
школске 2014./2015. године.

     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      др. Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
           Број: 10/1-38-5398-3/14                          

Тузла, 28.05.2014. године 

333
На основу члана 20. став (1) Закона о средњем 

образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 17/11), а у вези са захтјевом Приватне 
установе “Центар за образовање и обуку  одраслих  
техничке  струке” Живинице, број: 02-725/14 од 
19.05.2014. године и члана 214. Закона о управном 
поступку („Службене новине ФБиХ“, бр. 2/98 и 48/99), 
Министарство образовања, науке, културе и спорта 
Тузланског кантона доноси

Д О П У Н С К О  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о испуњавању услова за примјену наставних 
планова и програма за стручна звања и занимања 

I
U taчки I. Рјешења о упису  Приватне установе  

“Центар за образовање и обуку  одраслих техничке 
струке” Живинице у регистар средњих школа број: 
10/1-38-018210-1/13 од 19.07.2013. године,  број: 10/1-
38-018210-4/13 од 06.08.2013. године, број: 10/1-38-
018210-7/13 од 14.10.2013. године, број: 10/1-38-030405-
1/13 од 19.12.2013. године,  број: 10/1-38-004552-2/14 
од 18.02.2014. године, број: 10/1-38-004552-3/14 од 
19.03.2014. године и број:10/1-38-006799-2/14 од 
09.04.2014. године,   иза броја 44. додају се нова  звања 
и занимања из следећих струка, и то:

45.  Мајстор ватрогасац;
46.  Мајстор електроничар;
47.  Мајстор телекомуникацијски монтер;
48.  Мајстор електромонтер;
49.  Мајстор изолатер;
50.  Ватрогасни техничар;
51.  Грађевински техничар-Високоградња;
52.  Грађевински  техничар- Нискоградња;
53.   Ватрогасац.

II
Допунско Рјешење о  испуњавању услова за 

примјену наставних планова и програма за стручна 
звања и занимања Приватне установе  “Центар за 
образовање и обуку  одраслих техничке струке” 
Живинице биће  објављено  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      др. Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
         Број: 10/1-38-012395-2/14                          

Тузла, 28.05.2014. године 

334
На основу чланова 8. и  23. Закона о 

министарствима и другим органима управе Тузланског 
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11), Министарство 
образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона 
објављује

И З М Ј Е Н Е  И  Д О П У Н Е  
У  С П И С К У 

средњих школа уписаних у Регистар средњих 
школа

I
У Списку  средњих школа уписаних у Регистар 

средњих школа („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр.  02/14 и 5/14 ), у тачки 35., која гласи:

„ Приватана установа „Центар за образовање и 
обуку  одраслих техничке струке“ Живинице, уписана  
је у Регистар средњих школа Тузланског кантона под 
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редним бројем 37, на страни 37.“, додају се нова звања 
и занимања из следећих струка, и то:

- Мајстор ватрогасац;
- Мајстор електроничар;
- Мајстор телекомуникацијски монтер;
- Мајстор електромонтер;
- Мајстор изолатер;
- Ватрогасни техничар;
- Грађевински техничар-Високоградња;
- Грађевински  техничар- Нискоградња;
- Ватрогасац.

II
Ова измјена 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      др. Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
         Број: 10/1-38-012395-3/14                          

Тузла, 28.05.2014. године

335
На основу члана 8. и члана 23. Закона о 

министарствима и другим органима управе Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 3/01 и 12/03), те члана 41. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 17/11) Министарство образовања, науке, 
културе и спорта Тузланског кантона, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одобрава се употреба Наставног плана и програма 

за стручно звање техничар за безбиједност друмског 
саобраћаја.

Наставни план и програм за стручно звање техничар 
за безбиједност друмског саобраћаја примјењује се од 
школске 2014./2015. године

     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      др. Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                       
         Министарство образовања,             
            науке, културе и спорта                       
            Број: 10/1-38-4931-2/14                          

Тузла, 03.06.2014. године

336
   На основу члана 90. став 5. Закона о социјалној 

заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити 
породице са дјецом - прећишћени текст („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 5/12 и 7/14), министар 
за рад, социјалну политику и повратак у Влади 
Тузланског кантона, доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О измјенама и допунама Правилника о начину и 
поступку остваривања права на накнаду умјесто 

плате жени – мајци, односно другом лицу у радном 
односу за вријеме одсуствовања са посла ради 

трудноће, порођаја, односно његе дјетета

Члан 1.
У Правилника о начину и поступку остваривања 

права на накнаду умјесто плате жени – мајци, односно 
другом лицу у радном односу за вријеме одсуствовања 
са посла ради трудноће, порођаја, односно његе дјетета 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 13/11 и 
14/12) у члану 18. у ставу 1., у задњој реченици, иза 
ријечи: „плате“, додају се ријечи: „изузев доприноса 
на плату на терет послодавца у висини прописаној 
одредбама Закона о доприносима“.

Члан 2.
У члану 4. додаје се став 4., који гласи:
 „Уколико корисник права не поднесе захтјев у 

року из претходног става, губи право на накнаду плате“.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                 МИНИСТРИЦА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
     Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О                    др. сц. Мелиха 
             Министарство за рад,                              Биједић, с.р.                                                                                                                       
     социјалну политику и повратак                      
             Број: 09/1-02-13276/14                          

 Тузла, 27.05.2014. године

337
П Р О Т О К О Л  З А  П О С Т У П А Њ Е  У  С Л У Ч А Ј Е В И М А 

П Р О С Ј АЧ Е Њ А ,  С К И Т Њ Е ,  РА Д Н Е  Е К С П Л О А ТА Ц И Ј Е  И 
Д Р У Г И Х  В И Д О В А  З Л О У П О Т Р Е Б Е  Д Ј Е Ц Е

1. УВОД

Појава просјачења, скитње и радне експлоатације на подручју Тузланског кантона, али и читаве БиХ 
представља велики и друштвени проблем и као такав захтјева максималну укљученост свих владиних и невладиних 
институција и организација.

С обзиром на податке о стању и обиљежјима појаве просјачења, може се закључити да су најчешће жртве 
дјеца различите животне доби, док су најчешћи креатори и организатори експлоатације одраслих лица. 

Просјачење је у ствари прикривена радна експлоатација дјеце која за посљедицу има израбљивање дјеце у 
сврху прибављања материјалне користи одраслим лицима која наводе дјецу на овакав вид понашања. Ријеч је 
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о дјеци која су изван система социјалне и здравствене заштите. Нису укључени у образовни систем, а често су 
и правно невидљиви. Њихова свакодневница састоји се првенствено од борбе за голи живот. На жалост, „дјеца 
улице“ нису препозната као посебна категорија ни у једној међународној конвенцији, као ни законодавству БиХ, 
па самим тим не уживају ни посебну заштиту. Изложени су проституцији, трговини, дрогама и другим облицима 
организованог и неорганизованог криминала против људи или имовине. Све чешће, дјеца укључена у живот и/или 
рад на улицама постају жртве трговине људима, као најбруталније форме искориштавања од стране организованих 
криминалних група и појединаца. 

Протокол за поступања у случајевима просјачења, скитње, радне експлоатације и других видова злоупотребе 
дјеце у Тузланском кантону, је заснован на обавезама које је БиХ преузела ратификовањем УН Конвенције о 
правима дјетета, Конвенције о најгорим облицима искориштавања дјечијег рада и УН Конвенције против 
транснационалног организованог криминала и њеног Протокола за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине 
људским бићима, нарочито женама и дјецом, те другим међународним инструментима који се односе на борбу 
против експлоатације дјеце, насиља и трговине људима.

Протокол регулише међусекторску сарадњу са циљем да се обезбиједи највећи могући степен сигурности 
и заштите дјеце која могу постати жртве економске, сексуалне и других видова експлоатације, односно других 
облика трговине људима. Све активности надлежних органа које су предвиђене овим протоколом морају бити 
предузете у најбољем интересу дјетета, и уз највећу бригу и заштиту која је пријеко потребна за добробит дјетета, 
узимајући у обзир мишљење дјетета које се цијени према узрасту и доби. Све мјере и акције које се тичу дјетета 
жртве горе наведених облика експлоатације и трговине људима, морају се од стране надлежних органа предузимати 
у највећем степену хитности и ефикасности, и уз заштиту приватности и идентитета дјетета. Протокол се односи 
на сву дјецу, без дискриминације по било којем основу.  Дијететом се сматра лице које није навршило 18 година 
старости. 

2. ПОЛИЦИЈА

На основу законских овлашћења предвиђених Кривичним законом ФБиХ, Законом о кривичном поступку 
ФБиХ, Законом о заштити од насиља у породици ФБиХ, Законом о јавном реду и миру, Законом о прекршајима 
ФБиХ, као и другим законским и подзаконским актима који између осталих, регулишу и проблематику у породици, 
полиција је обавезна предузети све неопходне мјере и радње у циљу заштите дјеце у просјачењу, скитњи и 
радној експлоатацији, омогућити им приступ медицинској и другим облицима помоћи, те предузети све мјере и 
радње у циљу заштите дјеце, документовања случаја и прослеђивања информације надлежном тужилаштву, те 
коориднацију са центрима за социјални рад, здравственим институцијама, Удружењем  „Земља дјеце“ са Дневним 
центром за дјецу и Прихватилиштем за дјецу.

С тим у вези, по евидентирању пријаве просјачења дјеце, скитње или радне експлоатације у породици, 
неопходно је предузети следеће мјере и радње:

- Приликом евидентирања пријаве (прилог 1), било од дјетета у присуству законског старатеља службеног 
лица из центра за социјални рад или од неког другог лица, потребно је прикупити што више почетних података 
о разлогу догађаја, као што су: информација о природи догађаја, адреси на којој се десило просјачење или други 
облик експлоатације дјетета, броју телефона на који се може позвати лице које је пријавило догађај, да ли је 
потребно позвати хитну помоћ, да ли је на мјесту догађаја присутно лице које је навело дијете на просјачење или 
други облик експлоатације и, уколико није, доћи до описа осумњиченог и информација о могућем правцу његовог 
кретања, да ли је осумљичени душевни болесник, да ли је склон конзумирању алкохола, опојних дрога и слично.

- Одмах по сазнању да је дијете на улици службеници униформисане полиције ће изаћи на мјесто догађаја 
и то најмање два службеника, међутим зависно од сложености догађаја, треба бити укључен и комплетан тим за 
криминалистичку обраду, у којем обавезно мора бити службено лице из мјесно надлежног центра за социјални 
рад.

- Доласком на лице мјеста службеници полиције ће прво омогућити даље збрињавање дјетета у најближе 
прихватилиште за дјецу заједно са службеником надлежног центра за социјални рад.

- О прикупљеним сазнањима патрола полиције са лица мјеста обавјештава дежурну службу надлежне 
полицијске станице која ће о наведеном одмах обавијестити одговорно лице надлежног центра за социјални 
рад и одговорно лице Удружења  „Земља дјеце“ у циљу заштите и смјештаја жртве просјачења или другог вида 
економске експлоатације, а у зависности од тежине и посљедица извршеног дјела о догађају ће обавијестити 
службенике специјалистичких тимова ПУ/ПС, сходно упуству о поступању и подјели надлежности.

-  Полицијски службеници ће изаћи на лице мјеста и приступити прикупљању доказа и документовања 
догађаја, а зависно о конкретном случају извршиће лишавање слободе починитеља, лице које посредује 
просјачењу, скитњи или радној експлоатацији дјетета у складу са Законом о кривичном поступку ФБиХ и Законом 
о прекршајима ФБиХ. Службеници полиције ће дјетету омогућити да несметано и без страха да изјаву у присуству 
старатеља или службеника ЦСР  у службеним просторијама, након чега ће се, у зависности од дате ситуације, 
лице упутити по наредби тужиоца на тјелесни преглед у надлежну медицинску установу. Неопходно је прикупити 
медицинске налазе лијечења сваке озљеде коју је проузроковао или нанио злостављач лицу које посредује у 
провођењу просјачења или радне експлоатације дјетета. Уколико је потребно, у сарадњи са  мјесно надлежним 
центром за социјални рад, жртва ће се смјестити у  прихватилиште.

- Полицијски службеници МУП ТК-а ће поступати у складу са позитивним законским прописима и 
интерној подјели надлежности, и то:

• Поступања у складу са Законом о јавном реду и миру ТК-а (просјачење), (поступају сви службеници ПУ/
ПС);
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• Кривични закон БиХ  
            - чл.185 Заснивање ропског односа и превоз особа у ропском 
              односу и
            - чл.186 Трговина људима (поступају службеници СКП МУП ТК-а   
              Одјељење за организовани криминалитет)
• Кривични Закон ФБиХ 
            - чл.219 Запуштање или злостављање дјетета или малољетника  
              (Поступају  службеници ОКП ПУ );
• Закон о заштити од насиља у породици ФБиХ (поступају службеници полицијских станица МУП ТК-а). 
- Уколико надлежни Суд изрекне заштитне мјере из члана 9. став 1. тачке 1., 2., 3. и  6. Закона о заштити од 

насиља у породици ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ број 20/13), или неке друге прекршајне мјере, полиција ће 
проводити ове заштитне мјере на начин прописан Правилником о начину провођења заштитиних мјера које су у 
надлежности полиције („Службене новине ФБиХ“ број 9/06).

- У случају смјештаја дјетета-жртве у прихватилиште, полицијски службеници штитиће тајност података 
која подразумијева неодавање локације гдје се дијете-жртва налази, те да жртва у првих седам дана смјештаја у 
прихватилишту има контакт само са службеним лицима и стручним лицима мјесно надлежног центра за социјални 
рад, који ће вршити службену опсервацију породице и разлоге који су довели дјете-жртву у такво стање.

3. ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад је обавезан, у циљу најбољег интереса за дијете, радити на унапређењу заштите 
дјеце од просјачења, скитње и радне експлоатације, превенирати насиље у породици, те развити мјере заштите 
права и добробити дјеце изложених радној експлоатацији.

Када професионалац центра за социјални рад од било кога и на било који начин у свом раду (писаним путем, 
телефоном, усменом дојавом, сазнањем из медија и током неког другог поступка који се води пред центром за 
социјални рад или на било који други начин) добије информацију да је дијете на улици дужан је поступити на 
следећи начин:

Евидентирање пријаве и информисање надлежних институција

Одмах по пријему информације о присутности просјачења, хитно и без одлагања, извршити пријаву полицији 
без обзира да ли је то већ учинила нека друга институција, те доставити све примљене информације о случају, а 
о дојави и сазнању израдити службену забиљешку у коју ће се унијети подаци о жртви/жртвама, починитељу, те 
почињеном посредовању о радној експлоатацији, просјачењу и скитњи и одмах оформити спис.

Рад са жртвом/жртвама радне експлоатације

1. Успоставити што хитнији контакт са жртвом одласком на терен у пратњи полиције (одмах по сазнању) 
обавити разговор са жртвом у службеним просторијама (полиције, центра за социјални рад или прихватилишта, 
зависно од околности), и:

• Омогућити жртви кроз претходно стручну припрему да неометано и без страха наведе све чињенице 
релевантне за утврђивање почињене експлоатације, а посебно везано за све чињенице које се тичу присуствовања 
дјеце чину насиља или изложености дјеце насиљу на било који начин (у случају потребе за хитном и цјеловитом 
заштитом дјеце, усмјерене према тренутној заштити жртве, одмах, на основу усменог рјешења, предузети мјере 
заштите дјетета). При томе ће се нарочита пажња посветити и провјерити околности везане уз трајање, континуитет 
и начин почињеног насиља, евентуално раније насиље и ранију изложеност жртве и дјетета радној експлоатацији и 
у којем опсегу. При поступању центар за социјални рад ће посебно водити рачуна о заштити жртве пред управним 
тијелом, посебно њене безбиједности, и одвојено слушати жртву и насилника, односно организатора/посредника 
економске експлоатације дјетета. Упосленик центра је обавезан у првом контакту са жртвом прикупити све детаље 
о самом чину експлоатације, просјачења. 

• Ради додатног утврђивања чињеничног стања упосленици центра за социјални рад ће утврдити 
релевантне чињенице, обавити разговор с упосленицима одгојно-образовне установе коју похађа или је похађало 
дијете, породичним доктором, те осталим лицима која би могла дати релевантну информацију о свим околностима 
просјачења и радне експлоатације дјетета /жртве.

2. У контакту са жртвом центар за социјални рад је дужан поступати са посебним сензибилитетом за 
проблем насиља, његове узроке и различите појавне облике, при чему ће се током сваког поступања жртви исказати 
посебно разумијевање наспрам проблема радне експлоатације, просјачења;

3. Успоставити контакт са родитељима или старатељима дјетета и упознати их са њиховим законским 
правима, овлашћењима и правима дјетета на заштиту од сваког облика експлоатације насиља и занемаривања, 
као и мјерама и радњама које ће у даљем поступку предузети центар за социјални рад, а које су важне за заштиту 
безбиједности жртве односно сигурности дјетета, посебно везано за смјештај жртве-дјетета у прихватилишту, у 
сарадњи са одговорним лицем Прихватилишта и центра за социјални рад.

4. Родитеље/старатеље дјетета који нису учествовали у експлоатацији дјетета, насиљу и другим видовима 
злоупотребе, упутити на остваривање права на бесплатну правну помоћ, одговарајуће савјетовалиште и подршку 
дјетету у  Дневном центру за дјецу;
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5. Уколико центар не посједује капацитете за савјетовање, односно терапију коју је неопходно провести са 
дјететом/жртвом, дужан је истражити могућности у окружењу (други центри, здравствене институције, невладине 
организације и слично) и о истим информисати дијете односно контактирати одабрану институцију, те помоћи 
дјетету/жртви да оствари своја права на овај вид заштите и подршке.

6. У случају покренутих кривичних или прекршајних поступака везаних за посредовање у радној 
експлоатацији, просјачењу и другим облицима насиља и злоупотребе, центар ће у сваком поједином случају, 
руководећи се начелом најбољег интереса дјетета, с великом пажњом размотрити да ли су заштићена права и 
интереси дјетета те, у противном, дјетету именовати посебног старатеља за потребе тих поступака.

7. Упосленици центра су о свакој предузетој радњи у случају просјачења и радне експлоатације дужни да 
израде службену биљешку, извјештај или записник.

8. Након прикупљања свих потребних чињеница центар за социјални рад проводи поступак ради остваривања 
права дјетета, прописаних Законом о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са 
дјецом ТК, примјене мјера породично-правне заштите у складу са Породичним законом ФБиХ, а посебно мјере 
ради заштите права и добробити дјетета, уважавајући најбољи интерес дјетета.

• Центар за социјални рад дужан је ради заштите добробити дјетета, уколико се ради о насиљу у породици 
који је починио родитељ који не живи с дјететом, размотрити да ли је потребно донијети одлуку којом се родитељу 
који не живи с дјететом, забрањују сусрети и дружења, у циљу заштите здравља и других важних интереса дјетета, 
односно да ли је потребно донијети одлуку којом се том члану породице забрањује неовлашћено приближавање 
дјетету на одређеним мјестима или на одређеној удаљености, те узнемиравање дјетета. О томе ће центар за 
социјални рад обавијестити родитеља са којим дијете живи, а узимајући у обзир доб и зрелост дјетета прибавити 
његово мишљење и узети га у обзир, уколико оно није супротно његовом интересу, при чему ће се посебно 
водити рачуна о потреби дјетета за заштитом од даље радне експлоатације. Центар за социјални рад ће приликом 
разматрања и доношења одлука у вези са тим прибавити мишљење и препоруке одговарајућег стручњака.

• У случајевима гдје је насиље над дјететом извршено од стране пунољетног лица са тежим или тешким 
душевним сметњама, за које здравствена установа процијени да лијечење или присилна хоспитализација неће 
дати жељене резултате, односно да постоји опасност да то лице поново почини насиље, центар за социјални рад ће 
у сарадњи са здравственим установама и стручњацима из ове области (психолози, неуропсихијатри), процијенити 
да ли је за такво лице потребно извршити смјештај у одговарајућу установу социјалне заштите.

9. На тражење надлежног тужилаштва или полиције центар за социјални рад дужан је одмах доставити 
комплетну документацију која је од значаја за разјашњавање и доказивање кажњивог дјела (нпр. извјештај 
социјалног радника, налаз и мишљење психолога, те другу документацију о извршењу предузетих мјера).

10. Центар за социјални рад, односно орган старатељства, дужан је водити писмену евиденцију о изреченим 
мјерама, пратити извршење истих, извјештавати Суд за прекршаје о извршењу мјере, предложити прекид или 
продужење или замјену мјере другом мјером.

11. Центар за социјални рад, односно орган старатељства, дужан је водити писмену евиденцију о 
имплементацији Акционог плана за спровођење изречених заштитних мјера лијечења од алкохолизма и/или 
коришћења других опојних супстанци, односно других заштитних мјера, те о извршавању истих извјештавати 
Суд за прекршаје, предложити прекид или продужење односно замјену мјере неком другом мјером.

12. Центар за социјални рад, односно орган старатељства, је дужан водити јединствену писмену евиденцију 
о свим видовима економске експлоатације дјеце.

13. Сваки центар за социјални рад је обавезан да састави листу дежурстава (име и презиме професионалца 
и број телефона) за сате послије радног времена, односно викенде, и исту достави надлежним ПС/ПУ односно 
овлашћеном лицу у Прихватилишту за дјецу ради заједничке интервенције.

14. Упосленик центра за социјални рад дужан је одмах се одазвати на позив полиције ради тренутног 
збрињавања жртве, поготово дјетета, и информативног разговора код поступања у вези радне експолатације, 
просјачења и скитње.

15. Упосленик центра за социјални рад дужан је да се одазове на позив суда.
16. При доношењу свих одлука којима се одлучује о правима и интересима дјетета, центар за социјални рад 

дужан је посебно утврдити постојање  породичног насиља.
17. Центри за социјални рад су обавезни урадити едукацију и процедуре у раду на случајевима насиља у 

породици и радне експлоатације дјеце, међу својим упосленицима као и вођења службене евиденције о просјачењу 
и радној експлоатацији дјеце.

4. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

Здравствене установе су дужне пружити жртви свеукупну здравствену заштиту у циљу очувања физичког и 
психичког здравља жртве као и санације насталих повреда и траума.

У случају сумње да је повреда или здравствено стање посљедица насиља у породици, или радне експлоатације 
дјетета, здравствени радник је дужан посебно обзирно разговарати с дјететом за које се сумња да је жртва и 
охрабрити га да му се као здравственом раднику повјери о постојању насиља у породици, те сазнати што више 
околности у вези с повредом или здравственим стањем жртве-дјетета.

Здравствени радници у здравственим установима који, током обављања своје дужности, сазнају да је учињено 
насиље, просјачење или радна експлоатација дужни су: 

1. Без одлагања пријавити просјачење, радну експлоатацију дјетета надлежној полицијској управи и центру 
за социјални рад, према мјесту пребивалишта, односно боравишта жртве експлоатације.

2. Иста лица су овлашћена за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка. За пријављивање 
насиља није потребна сагласност пацијента/жртве насиља.
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3. Пацијента - дијете/жртву насиља третирати као приоритет код пружања прве љекарске помоћи, сходно 
тежини повреде у односу на медицинске индикације осталих пацијената, без обзира на статус здравственог 
осигурања дјетета.

4. Утврдити узроке и начин настанка повреда, те обавити потпун здравствени преглед, а у случају потребе 
упутити дијете/жртву на даљу обраду.

5. Евидентирати чињенице и изјаве дјетета/жртве насиља или пратиоца штићеног лица центра за социјални 
рад у картон пацијента или у протокол (уколико је пријава у служби хитне медицинске помоћи или за вријеме рада 
дежурних екипа у служби породичне медицине, када није доступан картон пацијента), са обавезним уписивањем 
датума и обавезом накнадног уписивања и у картон пацијента/жртве.

6. Уколико постоје физичке промјене на тијелу пацијента - дјетета/жртве евидентирати их и описати у картон 
дјетета или протокол, са обавезом накнадног уписивања и у картон дјетета/жртве насиља, те издати љекарски 
налаз/озљедни лист уколико се укаже објективна потреба.

7. Након евиденције у картону/протокол дјетета, прочитати дјетету/жртви насиља написано и замолити 
дијете/жртву насиља да те наводе потврди својим потписом у пратњи службеног стручног лица, старатеља, 
законског заступника.

8. Водити јединствену евиденцију дјеце/жртава насиља радне експлоатације.
9. Разговарати са жртвом о могућностима рјешавања проблема и савјетовати их.
10. Чувати као професионалну тајну све што сазнају о здравственом стању дјетета/жртве насиља, просјачења 

или радне експлоатације.

11. На тражење надлежних органа правосуђа или полиције, доставити документацију која је од значаја за 
рјешавање и доказивање кривичног односно прекршајног дјела.

12. Уколико је лице које је навелo дијете на просјачење или га радно експлоатише са душевним сметњама 
или лице лијечено од алкохолизма и других зависности, по потреби га упутити на лијечење, односно присилно 
хоспитализирати, и о томе обавијестити надлежну полицијску управу и центар за социјални рад.

5. ОДГОЈНО-ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

Одгојно образовне установе су дужне да предузимају све мјере заштите права дјетета с посебним акцентом 
на заштиту дјеце од свих облика насиља. У том правцу дужне су предузимати све мјере с циљем сензибилизације 
упосленика одгојно-образовних установа о феномену насиља над дјецом укључујући и различите облике 
експлоатације дјеце, превенције и раног откривања насиља, пријављивања као и пружања адекватне помоћи и 
подршке дјетету у складу са Смјерницама за поступање у случају насиља над дјецом у Босни и Херцеговини.

Министарство образовања, науке, културе и спорта ТК ће, у сарадњи са одгојно-образовним установама 
у ТК, предузети потицајне мјере с циљем охрабривања и оснаживања дјеце која су жртве различитих облика 
експлоатације, злоупотребе и искоришћавања за укључивање и останак у образовном систему на следећи начин: 

1. Обезбиједити да дјеца која се нађу у просјачењу, скитњи односно радној експлоатацији и другим видовима 
злоупотребе и искоришћавања имају приоритет у обухвату програмима суфинансирања предшколског образовања 
(програм УНИЦЕФ-а и Министарства образовања или других програма за унапређење укупне друштвене бриге 
о дјеци);

2. Обезбиједити допунску наставу по наставним предметима за ову дјецу како би  добила интезивнију и ширу 
подршку у савладавању школског градива а која је због специфичних околности и потреба ове дјеце базирана на 
индивидуалном приступу дјетету;

3. У складу са Законом о основном образовању и одгоју ТК, редовно планирати и организовати инструктивну 
наставу за дјецу до 15 година старости која ванредно полажу разреде основне школе као и испите за ванредно 
полагање и то у школама које гравитирају мјесту пребивалишта дјетета које је жртва економске експлоатације и 
других видова злоупотребе и искоришћавања; 

4. У ванредним ситуацијама, када дјеца/жртве не посједују идентификационе документе омогућити 
укључивање у одгојно-образовни процес према тренутним развојним потребама и могућностима дјетета;

5. Обезбиједити уџбенике, ужину и превоз (уколико путују више од 4 километра у једном правцу) за дјецу/
жртве економске експлоатације и других облика злоупотребе и искоришћавања док су у образовном процесу;

6. Успоставити јасан механизам пријављивања (од стране школе) изостанака дјетета са наставе, који није 
правдан од стране родитеља, старатеља, а путем званичног правдања љекара. Посебно пратити одсуство које 
није правдано на горе дефинисан начин, ако траје  неко вријеме (нпр. три дана), уз обавезно укључивање мјесно 
надлежног центра за социјални рад у наредним корацима, из разлога што директори школе нису имали прописане 
такве процедуре и обавезе, па се дешавало да дјеца `нестану` и то остане тако без икакве реакције.

7. Обавезна интердисциплинарна поступања са дјецом која су радно експлоатисана на улици и израда 
индивидуалног плана заштите за свако дијете, праћење реализације плана, истовремени рад са породицом са 
циљем отклањања узрока који су довели дијете у такав положај и примјена санкција за родитеље, старатеље ако 
се то процијени оправданим.

6. УДРУЖЕЊЕ  „ЗЕМЉА ДЈЕЦЕ“

Дневни центар за дјецу
Обавезе Удружења “Земља дјеце“ у проведби протокола односе се на:

1. Рад СОС линије за помоћ дјеци/жртвама насиља просјачења или радне експлоатације;
2. Смјештај и боравак дјетета/жртве на третман у дневном центру;
3. Социјално-правно савјетовање дјетета-жртве;
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4. Рад на рехабилитацији и ресоцијализацији дјетета и укључивање у радно образовање;
5. Психосоцијални третман починиоца насиља навођење на просјачење, радну експлоатацију дјетета;
6. Координација са осталим актерима у раду на случајевима просјачења или радне експлоатације дјеце.
Услуге Дневног центра за дјецу ће се пружати на основу Минималних стандарда за услуге Дневног центра за 

дјецу укључену у живот и/или рад на улици или су у ризику да то постану у БиХ као и Правилника о просторним, 
кадровским и техничким нормативима за обављање услуга смјештаја и боравка за дјецу и младе у оквиру 
дјелатности социјалне заштите („Службене новине Тузланског кантона“ број 8/13). 

Финансирање трошкова збрињавања дјеце у Дневном центру за дјецу и висина трошкова боравка дјеце 
одредиће се у складу са законом, подзаконским актима и другим прописима који се односе на финансирање 
Дневог центра за дјецу.

6.1. СОС линија за помоћ жртвама просјачења и радне експлоатације

- Јединствени број СОС линије за подршку и заштиту жртава и насиља у породици је 1265 за ФБИХ.
- На СОС линији за Тузлански и Посавски кантон 24 сата дневно раде професионалци Удружења “Земља 

дјеце“
- На линији за помоћ ће да раде оператери који су завршили едукативне тренинге за рад на линији и посједују 

искуства у раду са дјецом/жртвама насиља експлоатације или просјачења.
- По примању позива оператер ће од лицa које је позвало тражити потребне податке за попуну образца за 

евиденцију разговора на СОС телефону (прилог 2), уз загарантовану дискрецију и тајност запримљених података. 
Уколико лице које је позвало СОС телефон не жели открити свој идентитет односно из разговора се не може 
утврдити старосна доб позиваоца а постоје индиције да се ради о дјетету, оператери су дужни да поступају као у 
случајевима када је дијете позивалац СОС телефона. 

- Уколико постоји могућност оператер ће дијете/жртву односно лице које је позвале СОС линију упознати са 
његовим правима, могућностима и видовима подршке при владиним и невладиним организацијама, и упутити га 
на полицијску станицу и/или центар за социјални рад у општини становања. 

- Уколико током запримања позива преко СОС линије оператер закључи да постоји потреба за хитни смјештај 
дјетета/жртве у сигурну кућу, оператор ће контактирати полицијску станицу и/или центар за социјални рад у 
надлежној општини, који ће одмах организовати превоз жртве до Прихватилишта за дјецу;

У случају прекида везе и/или потребе за хитном интервенцијом, те уколико се процијени да жртва није 
у могућности да прича, оператер ће контактирати полицијску станицу у релевантној општини и обавијестити 
дежурне службенике о случају и броју телефона са којег је позвана СОС линија;

Уколико дијете/жртва насиља просјачења или радне експлоатације или лице које је позвало СОС линију за 
помоћ жели да остане анонимно, оператер ће га упознати са његовим законским правима, те могућностима помоћи 
и подршке и испоштовати жељу за анонимношћу;

Особље које ради на СОС линији ће документовати све позиве, те исте дати на располагање и увид правосудним 
институцијама и органима безбиједности, те центру за социјални рад, уколико их исти буду тражили.

7. СМЈЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЈЕЦУ

1. Прихватилиште за дјецу/жртве насиља просјачења или радне експлоатације се налази у просторијама ЈУ 
Дом за дјецу без родитељског старања Тузла на адреси Славиновићи, Козарачка бр. 11.

2. У склопу нових услуга у Дому биће оспособљен Дневни центар за дјецу  као сервис за пружање услуга 
по приједлогу мјесно надлежног центра за социјални рад.

3. Смјештај у Пихватилиште се обавља на иницијативу ПС и/или ЦСР-а општине у којој се десило просјачење, 
скитња или радна експлоатација, а у координацији са водитељем Прихватилишта, као и код самоиницијативног 
доласка жртве у Прихватилиште.

4. Смјештај у Прихватилиште се обавезно најављује на број телефона у Прихватилишту, уз обавезно 
достављање писменог захтјева ЦСР-а или ПС-а (уз опис проблема и дефинисање очекивања од  Прихватилишта).

5. Изузетно, у хитним случајевима и када не постоји могућност контактирања Прихватилишта, смјештај се 
може обавити без претходне најаве уз обавезу достављања писменог захтјева најкасније у току наредног дана од 
стране мјесно надлежног центра за социјални рад.

6. У процесу смјештаја дјеце у Прихватилиште, сви актери који раде на случају ће поштовати принципе 
хитности и тајности.

7. По пријему дјетета у Прихватилиште истој/има ће се пружити неопходна помоћ кроз медицинску, 
социјално-правну и психолошку подршку и помоћ, у складу са њиховим потребама и најбољим интересима 
дјетета.

8. У Прихватилишту (због неопходне психоемотивне стабилизације) првих седам (7) дана дијете може 
имати контакте само са надлежним центром за социјални рад или другим установама/лицима уколико је центар 
одобрио. 

9. Рад са дјецом у току смјештајa у Прихватилиште ће бити документован, док ће документација бити на 
располагању институцијама које су укључене за рјешавање случаја, а у циљу даље помоћи дјеци.

10. Финансирање трошкова смјештаја дјеце у Прихватилиште и висина трошкова смјештаја одредит ће се 
у складу са законом, подзаконским актима и другим прописима који се односе на финансирање Прихватилишта 
и заштите дјеце у ситуацијама када обвезник издржавања има могућност плаћања у складу са процедурама 
прописаним у закону.

11. У случају неопходног измјештања дјеце у другу установу, начин финансирања утврдиће се споразумом 
између установе у коју се жртва измјешта, те надлежних институција.

12. Док дијете борави у Прихватилишту, у складу са његовим потребама и интересима, а на основу мишљења 
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водитеља Прихватлиштва, дијете се може укључити у рехабилитациони програм у Дневном центру за дјецу, о 
чему ће се сачини посебан индивидуални план.

13. У Прихватилишту ће се дијете задржати све док постоје потребе за коришћење услуге односно 
предузимања неких других мјера од стране надлежног центра за социјални рад а  најдуже три мјесеца.

Критерији за пријем у Прихватилиште биће дефинисани посебним актом Установе у складу са 
Правилником о стандардима који је донијело надлежно министарство.

Амбулантни третман у здравственим установама се проводи кроз:

- социјално-правно савјетовање жртава просјачења, скитње или радне експлоатације;
- рад на рехабилитацији жртава;
- психосоцијални третман починиоца насиља или навођења на просјачење, скитњу или радну експлоатацију.

8. ПРАВОСУДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Правосудне институције имају обавезу што учинковитије искористити све законске могућности прописане 
позитивним правним прописима ФБиХ у сврху заштите дјеце изложених насиљу, просјачењу и радној 
експлоатацији, те им омогућити судску заштиту ради заштите њиховог психофизичког интегритета и основног 
права на живот без насиља и експлоатације.

Правосудне институције (судови и/или тужилаштво) ће:

1. У предметима везаним за просјачење и радну експлоатацију дјеце поступати хитно само уколико се ради 
о притворским предметима.

2. Током вођења поступка суд ће водити рачуна о томе да дијете/жртва која је правно неука, буде обавијештена 
о својим правима у складу са Законом о кривичном поступку Ф БиХ. 

3. Судови ће на лични захтјев жртве законског заступника и/или старатеља исту обавјестити о исходу 
поступка и дати јој препис правоснажног рјешења, односно законског заступника.

4. Обезбиједити организацију рада судија на начин да могу проводити надлежне поступке и у дане викенда 
и празника уколико се ради о притворским предметима.

5. Судије у кривичном поступку и тужиоци обезбиједиће прихват доведеног оптуженика односно 
осумњиченика за почињено дјело насиља, навођења на просјачење и радну експлоатацију дјетета ради одређивања 
притвора, те испитати доведено лице и одлучити о начињу вођења даљег поступка.

6. Судови ће обезбиједити заштиту дјетета/жртве насиља на суду и унутар суда омогућавањем давања исказа 
одвојено од починиоца у складу са законским прописима који су на снази.

7. У складу са Кривичним законом ФБиХ и Законом о кривичном поступку ФБиХ суд ће, уколико за то 
постоје законски услови прописани Кривичним законом ФБиХ, изрећи неку од сигурносних мјера које се односе 
на лијечење од зависности.

8. Судије ће у складу са Законом о кривичном поступку ФБиХ донијети одлуке о изрицању заштитних мјера 
у законом прописаном року.

9. Тужилаштва су дужна да ПС/ПУ која је поднијела извјештај о почињеном кривичном дјелу инфромише о 
даљим корацима, односно о одлукама које су донесене у датом случају, али и мјесно надлежни центар за социјални 
рад.

9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Потписивањем овог протокола сва ресорна министарства / институције и удружење потписници Протокола су 
дужни да упознају све своје службе/установе из своје надлежности с чињеницом његовог доношења и циљевима, 
те да обезбиједе његову доступност као и да предузму све потребне мјере ради његове досљедне примјене.  

У случају пропуста у извршавању или неизвршавању обавеза од стране надлежног органа-организације или 
удружења, предузеће се санкције против правног лица или упосленика који је направио пропуст, све у складу са 
законом, овим протоколом и правилником институције или организације.

Именовани чланови Радне групе за израду овога Протокола ће пратити његову реализацију и редовно на 
годишњој основи подносити извјештај Влади ТК.  

Овај протокол ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Тузла, 2014. година

ПОТПИСНИЦИ ПРОТОКОЛА

         Министарство за рад,                                                                                     Министарство образовања,
социјалну политику и повратак                              науке, културе и спорта
                                                                     
          Мелиха Биједић, с.р.                                                              Мирсад Кунић, с.р.                                                                                                                          
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      Министарство здравства                                                                          Министарство унутрашњих послова       

           Ален Камерић, с.р.                                                                                      Мидхат Добрњић, с.р.

         Опћински суд Тузла                                                                                        Удружење”Земља дјеце”
   
     Мухамед Тулумовић, с.р.                                                                                   Мирсада Бајрамовић, с.р.  
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На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене 

новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 39. став (5) Закона о извршењу 
буџета Тузланског кантона за 2014. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/13), Министарство 
за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона доноси

П  Р  О  Г  Р  А  М
расподјеле средстава за материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе 

за 2014. годину 

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2014. годину са буџетске 

позиције 23020009 - материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе  у укупном износу од  667.480,00 
КМ. Средства се расподјељују за подршку реализације програма и пројеката који имају следеће циљеве:

БР.                                            ЦИЉЕВИ Износ одобрених 
средстава у КМ

1.
Превенција сиромаштва и подршка материјално необезбијеђеним појединцима и 
породицама путем организоване исхране и пакета помоћи  и других врста услуга и 
подршке истим. 482.480,00

2.
Подршка дјеци и младима са вишеструким и најтежим облицима инвалидитета 
кроз провођење процеса хабилитације и рехабилитације, услуга боравка и других 
ванинституционалних услуга подршке и услуга раног раста и развоја. 60.000,00

3.
Оснаживање лица са инвалидитетом, професионална рехабилитација и запошљавања 
и других облика услуга и подршке ових лица и њихових породица које превенирају 
институционални смјештај лица са инвалидитетом.

30.000,00

4.

Подршка појединцима и породицама,  која због посебних околности требају подршку 
(поремећени породични односи,  проблеми у васпитању дјеце и у односима родитеља и 
дјеце, проблеми ризичних понашања дјеце и омладине, насиља у породици и у другим 
кризним ситуацијама) путем савјетовања, услуга сигурне куће, специфичних третмана и 
других  ванинституционалних облика заштите који јачају институцију породице. 55.000,00

5. Побољшање  квалитета  живљења старијих лица путем  ванинституционалних услуга и 
других облика подршке. 40.000,00

II
Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона  ће средства из тачке I. овог 

програма распоредити посебним одлукама у складу са расположивим средствима Буџета и оперативним плановима 
извршења Буџета за 2014. годину.

III
Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона  ће средства из тачке I. овог 

програма распоредити на основу  следећих критерија и начина бодовања:

КРИТЕРИЈИ  Циљ 1 Циљ 2 Циљ 3 Циљ 4 Циљ 5

Број бодова по циљевима

1.

Квалитет пројекта, усклађеност са циљевима 
програма са јасно дефинисаним видљивим 
и мјерљивим индикаторима за провођење 
програмских циљева 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5
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2.

Постигнути резултати, у предложеним 
програмским активностима, у претходном 
периоду и ажурност и  квалитет извјештавања за 
већ подржане пројекте из буџета Министарства 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

3. Број, категорија корисника услуга и  ниво 
укључености корисника 0 – 30 0 – 10 0 – 15 0 – 10 0 – 15

4.
Допринос пројекта развоју  ванинституционалних 
услуга и њиховом приближавању локалној 
заједници (корисницима). 0 – 5 0 – 20 0 – 15 0 – 15 0 – 15

5.  Успостављеност партнерских односа са другим 
секторима и суфинансирање из других извора 0 – 5 0 – 10 0 – 10 0 – 15 0 – 10
Укупан број бодова Укупно по 50 бодова

Организације и удружења која не остваре минимум од 10 бодова неће бити финансирана/суфинансирана 
средствима из овог програма.

IV
Приликом процјене неће се разматрати програми и пројекти који:

 – су усмјерени ка вјерским циљевима и активностима;
 – се искључиво базирају на инвестицијским улагањима, изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме;
 – имају административне трошкове веће од 30 % трошкова укупног буџета пројекта.

V
Објава овог програма у “Службеним новинама Тузланског кантона“ оставља могућност потенцијалним 

корисницима за подношење захтјева са програмом/пројектом за расподјелу средстава  из претходног става у року 
од 15 дана од дана објављивања, што се сматра јавним позивом.

VI
Организације и  удружења подносе пријаву на прописаном пријавном обрасцу који се може преузети са 

wеб странице Владе Тузланског кантона (www.vladatk.kim.ba) или у Министарству за рад, социјалну политику и 
повратак ТК-а. Пријавни образац чини саставни дио Програма.

VII
Уз пријавни образац обавезно се прилаже:

 – Рјешење о упису у регистар код Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона или другог 
надлежног органа  ФБиХ или БиХ (копија)

 – Увјерење о порезној регистрацији (копија)
 – Спесимен потписа (копија)
 – Биланс стања и биланс успјеха за 2013. годину овјерен у надлежној Порезној управи (копија).
 – Изјава одговорног лица правног лица о транспарентном утрошку средстава
 – Споразум о партнерству ако се ради о партнерском пројекту (овјерен од свих партнера) (копија)
 – Детаљан програм или пројекат за који се тражи финансирање.

Пријаве на јавни позив, за кориснике средстава из 2013. године, који нису доставили одговарајући извјештај 
о утрошку средстава, неће бити разматране, осим у случајевима када одобрена средства нису благовремено 
уплаћена.  

VIII 
Попуњени пријавни образац са свим прилозима подноси се у запечаћеној  коверти а предаје путем поште или 

на писарницу заједничких служби кантоналних органа на адресу:
Тузлански кантон
Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Рударска бр. 57.
75000 Тузла са назнаком 
“Пријава на јавни позив”

IX
Организације и Удружења су обавезне да извјештај о утрошку средстава са потребним доказима (копије 

рачуна), уз наративни извјештај, доставе Министарству за рад, социјалну политику и повратак ТК-а   најкасније 
до 31.01. 2015. године.

Извјештај из става 1. ове тачке доставља се у складу са прописаним обрасцем који се може преузети са wеб 
странице Владе ТК-а (www.vladatk.kim.ba) или у Министарству за рад, социјалну политику и повратак Тузланског 
кантона. Образац наративног и финансијског извјештаја (који садржи појашњење директних и индиректних 
трошкова) чини саставни дио Програма.
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X
За реализацију овог програма и појединачних одлука донесених на основу овог програма, задужују се 

Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и Министарство финансија Тузланског 
кантона.

XI
Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона,  примјењује се од 

01.01.2014. године и исти ће се објавити  у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

        Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                                                                                                                      МИНИСТРИЦА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
     Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                                                                                                                        др. сц. Мелиха 
             Министарство за рад,                                                                                                                                      Биједић, с.р.                                                                                                                       
     социјалну политику и повратак                      
             Број: 09/1-14-003320/14                          

 Тузла, 09.04.2014. године

На основу члана 23. Закона о министарствима 
и другим органима управе Тузланског кантона 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр.17/00, 
3/01, 12/03 , 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 39. став 7. Закона 
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2014. годину 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/13), 
Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона д о н о с и

П Р О Г РА М
расподјеле средстава са потрошачке јединице 

23020019-субвенција трошкова превенције 
зависности о дрогама за 2014. годину 

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава 

из Буџета Тузланског кантона за 2014. годину са 
потрошачке јединице 23020019-субвенција трошкова 
превенције зависности о дрогама у износу од 38.000,00 
КМ.

II
Министар за рад, социјалну политику и повратак 

у Влади Тузланског кантона  ће средства из тачке I. 
овог програма распоредити посебним одлукама на 
основу захтјева са програмом/пројектом у складу са 
расположивим средствима Буџета и оперативним 
плановима извршења Буџета за 2014. годину.

III
Средства из тачке I. овог програма  користиће се за 

провођење програма превенције, укључујући  трошкове 
лица и институција  која проводе ове програме, а који се 
односе искључиво на превенцију. 

IV
Износ средстава из тачке I. овог програма у висини 

од 38.000,00 КМ за подршку пројектима превенције 
зависника о психоактивним супстанцама за 2014. 
годину, распоредиће се на основу следећих критерија:

Р.б К Р И Т Е Р И Ј И Број
бодова

1.

Организациона структура и кадровски 
потенцијал који може одговорити захтјевима 
превенирања зависности о психоактивним 
супстанцама – видљиве референце. 0 – 10

2
Досадашњи резултати рада на превенцији 
зависности 0 – 10

3.

Доказана подршка других донатора и 
институција из земље и иностранства и 
партнерска сарадња са институцијама које 
се баве овом облашћу. 0 – 10 

Организације и удружења која не остваре минимум 
од 10 бодова неће бити финансирана/суфинансирана 
средствима из овог програма.

Сваки од наведених критерија биће вреднован 
са одговарајућим бројем бодова од стране комисије 
Министарства која ће предлагати додјелу средстава 
у складу са програмом и посебним појединачним 
одлукама министра за рад, социјалну политику и 
повратак у Влади Тузланског кантона.

V
Објава овог програма у “Службеним новинама 

Тузланског кантона” оставља могућност потенцијалним 
корисницима за подношење захтјева са програмом/
пројектом за расподјелу средстава  из претходног става 
у року од 15 дана од дана објављивања, што се сматра 
јавним позивом.

VI
Организације и  удружења подносе пријаву на 

прописани пријавни образац који се може преузети са 
web странице Владе Тузланског кантона (www.vladatk.
kim.ba) или у Министарству за рад, социјалну политику 
и повратак Тузланског кантона. Пријавни образац чини 
саставни дио Програма.

VII
Уз пријавни образац обавезно се прилаже:

- Рјешење о упису у регистар код Министарства 
правосуђа и управе Тузланског кантона или другог 
надлежног органа  ФБиХ или БиХ (копија)

- Увјерење о порезној регистрацији (копија)
- Спесимен потписа (копија)
- Биланс стања и биланс успјеха за 2013. годину 

овјерен у надлежној Порезној управи (копија)
- Изјава одговорног лица правног лица о 

транспаранетном утрошку средстава
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- Споразум о партнерству ако се ради о 
партнерском пројекту (овјерен од свих партнера) 
(копија)

- Детаљан програм или пројекат за који се тражи 
финансирање.

Пријаве на јавни позив, за кориснике средстава 
из 2013. године, који нису доставили одговарајући 
извјештај о утрошку средстава, неће бити разматране, 
осим у случајевима када одобрена средства нису 
благовремено уплаћена.  

VIII 
Попуњени пријавни образац са свим прилозима 

подноси се у запечаћеној коверти а предаје путем поште 
или на писарницу заједничких служби кантоналних 
органа на адресу:

Тузлански кантон
Министарство за рад, социјалну политику и 

повратак
Рударска бр. 57.
75000 Тузла са назнаком 
“Пријава на јавни позив”

IX
Организације и удружења су обавезни да извјештај 

о утрошку средстава са потребним доказима (копије 
рачуна), уз наративни извјештај, доставе Министарству 
за рад, социјалну политику и повратак Тузланског 
кантона   најкасније до 31.01. 2015. године.  

Извјештај из става 1. ове тачке доставља се у складу 
са прописаним обрасцем који се може преузети са web 
странице Владе Тузланског кантона (www.vladatk.kim.
ba) или у Министарству за рад, социјалну политику и 
повратак Тузланског кантона. Образац наративног и 
финансијског извјештаја чини саставни дио Програма.                                    

X
За реализацију овог програма и појединачних 

Одлука донесених на основу овог програма, задужују 
се Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона и Министарство финансија 
Тузланског кантона.

XI
Програм ступа на снагу даном давања сагласности 

од стране Владе Тузланског кантона, примјењује се од 
01.01.2014. године и исти ће се објавити у “Службеним 
новинама Тузланског кантона”. 

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                 МИНИСТРИЦА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
     Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                др. сц. Мелиха 
             Министарство за рад,                              Биједић, с.р.                                                                                                                       
     социјалну политику и повратак                      
             Број: 09/1-14-003323-14                          

 Тузла, 09.04.2014. године
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На основу чланова 5. и 23. Закона о министарствима 

и другим органима управе Тузланског кантона 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 39. став 6. Закона 
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2014. годину 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број:19/13), 
Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона, доноси 

П  Р  О  Г  Р  А  М
расподјеле средстава субвенција за дјецу, ученике и 

студенте за 2014. годину

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава 

из Буџета Тузланског кантона за 2014. годину  са 
потрошачке јединице 23020013-субвенција за дјецу, 
ученике и студенте  у  укупном износу од 743.700,00 
КМ.

Министарство за рад, социјалну политику 
и повратак Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Министарство) ће средства из става 1. ове тачке 
распоредити центрима за социјални рад  на име 
трошкова превоза дјеце, ученика, студената и пратилаца 
на основу мјесечних потреба.

Трошкови превоза субвенционирају се у износу од 
100% за следеће категорије дјеце,  ученика, студената и 
пратилаца:

- Дјецу, ученике и студенте из породица 
корисника сталне новчане помоћи,

- Дјецу, ученике и студенте без родитељског 
старања који су на породичном смјештају,

- Дјецу, ученике и студенте кориснике увећаног 
дјечијег додатка и њихове пратиоце (уколико је 
пратилац неопходан).

II
Распоред средстава из тачке I. овог програма за 

2014. годину извршиће се центрима за социјални рад 
на подручју Тузланског кантона на следећи начин: 

  

Редни 
број Назив центра за социјални рад Износ средстава 

у КМ за 2014.

1. Тузла 130.000,00
2. Сребреник 60.000,00
3. Лукавац 58.000,00
4. Калесија 80.000,00
5. Живинице 140.000,00
6. Бановићи 32.000,00
7. Градачац 91.700,00
8. Добој Исток 20.000,00
9. Грачаница 41.000,00

10. Сапна 16.000,00
11. Теочак 12.000,00
12. Кладањ 39.000,00
13. Челић 24.000,00

У к у п н о 743.700,00

Министарство ће средства  из претходног става, 
(табела бр.1.) дозначити центрима за социјални рад 
на подручју Тузланског кантона, изузев Центра за 
социјални рад Тузла за који ће Министарство вршити 
исплату средстава корисницима права,  у складу са 
мјесечним потребама  и достављеним рачунима од 
стране центара за социјални рад зависно о броју 
корисника која остварују право, те са расположивим 
средствима Буџета и оперативним плановима извршења 
Буџета за 2014. годину. 

III
Распоред средстава на име трошкова превоза, 

дјеце, ученика, студената и пратилаца вршиће се на 
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341
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене 

новине Тузланског кантона”,бр: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 39. став 4. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2014. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/13), Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак Тузланског кантона доноси 

П Р О Г РА М
расподјеле средстава  привремених, једнократних и других новчаних помоћи

за 2014. годину

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2014. годину  са буџетске 

позиције 23020008- привремене, једнократне и друге новчане помоћи у износу од  560.202,00 КМ, на следећи 
начин:
Редни
 број 

Назив 
центра за 
социјални 

рад 

Број 
стано

-вника
по попису 

из 1991. 
год.

Број 
незапослених
– јануар 2014. 

год.

Број 
корисни-
ка сталне 
новчане 
помоћи
у 2013.

год.

Број 
корисника 

једнократних 
новчаних 
помоћи у 
2013. год. 

Број дјеце  
корисника 

додатка 
на дјецу у 
2013. год.

Број 
пензионера 
са најнижом 
пензијом у 
2013. год.

Износ 
одобрених 

средстава  у 
КМ

1 Тузла 131444 20334 650 551 2585 11403 96.102,00
2 Живинице 54427 13949 393 712 3041 4796 65.450,00
3 Лукавац 51153 10848 282 461 1626 4112 55.250,00
4 Грачаница 51705 9277 206 438 1428 3828 42.925,00
5 Градачац 46142 7803 377 559 2270 3004 57.800,00
6 Сребреник 41195 8411 308 862 1942 3484 51.000,00
7 Калесија 35165 9336 271 386 2623 2266 48.450,00
8 Бановићи 25700 5298 209 221 1062 1549 30.175,00
9 Кладањ 15243 2738 52 374 686 1467 24.650,00

10 Челић 14105 2746 102 210 982 680 23.800,00
11 Сапна 12971 2603 45 189 936 541 22.950,00

12 Добој Исток 10167 2730 102 89 624 991 22.950,00

13 Теочак 7413 1943 121 171 502 552 18.700,00

Укупно 496830 98016 3118 5223 20307 38673 560.202,00

II
Расподјела средстава из тачке I. овог програма извршена је у складу са следећим критеријима:  
• Број становника,
• Незапосленост становништва 

основу података достављених од центара за социјални 
рад о корисницима права и њиховим пратиоцима, а у 
складу са следећим критеријима:

1. Број дјеце, ученика и студената из тачке I. став 
3. овог програма

2. Утврђене цијене трошкова превоза за 
кориснике и њихове пратиоце на бази мјесечних 
потреба мјесно надлежних центара за социјални рад.

IV
За реализацију овог програма задужују се 

Министарство за рад, социјалну политику и повратак и 
Министарство финансија Тузланског кантона.

V
Обавезују се центри да редовно правдају утрошена 

средства након реализације, у року од 60 дана од дана 
уплате средстава на жиро рачуне центара за социјални 
рад, према обрасцу извјештавања  прописаног од стране 
Mинистарства. 

VI
Надзор над примјеном овог Програма вршиће 

Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона.

VII
Програм ступа на снагу даном давања сагласности 

од стране Владе Тузланског кантона, а примјењиваће 
се од 01.01.2014. године и исти ће се објавити у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                 МИНИСТРИЦА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
     Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                др. сц. Мелиха 
             Министарство за рад,                              Биједић, с.р.                                                                                                                       
     социјалну политику и повратак                      
             Број: 09/1-14-003326-14                          

 Тузла, 09.04.2014. године
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• Број корисника сталне новчане помоћи у 2013. 
години

• Број корисника једнократних новчаних 
помоћи у 2013. години

• Број дјеце корисника додатка на дјецу у 2013. 
години

• Број пензионера са износом најниже пензије у 
2013. години

III
Министар за рад, социјалну политику и повратак у 

Влади Тузланског кантона  ће средства из тачке I. овог 
програма распоредити посебним одлукама у складу 
са расположивим средствима Буџета и оперативним 
плановима извршења Буџета за 2014. годину.

Средства из тачке I. овог програма распоређиваће 
се центрима за социјални рад квартално, изузев Центра 
за социјални рад Тузла за који ће Министарство вршити 
исплату средстава корисницима права, а центри за 
социјални рад су дужни доставити извјештаје са 
пратећом документацијом о намјенском утрошку тих 
средстава Министарству за рад, социјалну политику 
и повратак Тузланског кантона и то у року од 60 дана 
од дана уплате средстава на жиро рачуне центара за 
социјални рад.

IV
За реализацију овог програма задужују се 

Министарство за рад, социјалну политику и повратак и 
Министарство финансија  Тузланског кантона.

V
Програм ступа на снагу даном давања сагласности 

од стране Владе Тузланског кантона,  примјењује се од 
01.01.2014. године и исти ће се објавити  у „Службеним 
новинама Тузланског кантона“.
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                 МИНИСТРИЦА
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
     Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                др. сц. Мелиха 
             Министарство за рад,                              Биједић, с.р.                                                                                                                       
     социјалну политику и повратак                      
             Број: 09/1-14-003327-14                          

 Тузла, 09.04.2014. године
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На основу члана 56. Закона о организацији органа 

управе у Федерацији Босне и Херцеговине (‘’Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине’’, број 35/05) 
и Поглавља IV. Програма мјера здравствене заштите 
животиња на Тузланском кантону за 2014. годину, 
број: 04/1-24-12326/14, од 21.05.2014. године, на који 
је Влада Тузланског кантона дала сагласност Одлуком, 
број: 02/1-24-12326-1/14, од 22.05.2014. године, у вези 
са чланом 124. Закона о ветеринарству („Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 46/00), 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у 
Влади Тузланског кантона д о н о с и 

О Д Л У К У
о суфинансирању мјера здравствене заштите 

животиња на подручју Тузланског кантона за 2014. 
годину

I
Овом одлуком се одобрава суфинансирање мјера 

здравствене заштите животиња на подручју Тузланског 
кантона за 2014. годину из средстава планираних 
Буџетом Тузланског кантона за 2014. годину, раздјел 

14, глава 01, потрошачко мјесто 0001, и то у износу од:
a) 7,00 КМ по грлу за вакцинацију говеда против 

бедренице (антракса) и
б) 3,00 КМ по грлу за вакцинацију свиња против 

класичне куге свиња. 

II
Средства ће се дозначити ветеринарским 

организацијама, након што изврше вакцинацију 
говеда против бедренице (антракса) и вакцинацију 
свиња против класичне куге свиња, на подручју 
епизоотиолошке јединице на којој је сједиште 
ветеринарске организације, те након што Кантонални 
ветеринарски инспектор изврши контролу проведених 
мјера.

III
Суфинансирање мјера из тачке I. ове одлуке 

ће се проводити за сва прописно обиљежена грла, 
вакцинисана у периоду од 23.05.2014. године до 
31.10.2014. године, у складу са распоредом предвиђеним 
у Поглављу III., Табела 2, Програма мјера здравствене 
заштите животиња на подручју Тузланског кантона у 
2014. години.

IV
За исплату средстава из тачке II. ове одлуке, 

ветеринарске организације су дужне поднијети 
захтјев Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у року од 15 дана од дана извршене 
контроле проведених мјера, од стране Кантоналног 
ветеринарског инспектора, а најкасније до 30.11.2014. 
године.

Уз захтјев из претходног става потребно је 
доставити:

a) фактуру,
б) извјештај о извршеној вакцинацији на обрасцу 

који је саставни дио ове Одлуке (Образац 1), 
ц) извјештај о извршеној вакцинацији у 

електронској форми и
д) записник Кантоналног ветеринарског 

инспектора о извршеној контроли. 

V
Ветеринарске организације су дужне издати 

потврду власнику животиње о извршеној мјери 
здравствене заштите, у складу са чланом 3. став 3. 
Наредбе о мјерама контроле заразних и паразитарних 
болести животиња и њиховом провођењу у 2014. 
години („Службени гласник БиХ“, број: 31/14).

VI
За реализацију ове одлуке задужују се 

Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и Министарство финансија.

VII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена 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               Самид Шарац, 
       Министарство пољопривреде,               дипл. инг. агр., с.р.                                                                                                                       
         шумарства и водопривреде                     
             Број: 04/1-24-12702/14                          

 Тузла, 26.05.2014. године
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На основу члана 23. Закона о министарствима  и 

другим органима управе Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона’’  бр. 17/00, 3/01, 12/03, 
10/05 и 3/08), а у вези са члановима 8., 12., 123. и 124. 
Закона о ветеринарству („Службене новине Федерације  
Босне и Херцеговине“  број: 46/00), Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског 
кантона, д о н о с и  

П РО Г РА М  М Ј Е РА 
З Д РА ВСТ В Е Н Е  З А Ш Т И Т Е 

Ж И ВО Т И Њ А  Н А  Т У ЗЛ А Н С К О М 
К А Н ТО Н У  З А  2 0 1 4 .  ГОД И Н У

I. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ
    ПРОГРАМА

Чланом 10., став 7. Закона о ветеринарству у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 
34/02) прописано је да Уред за ветеринарство Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Уред), надлежни орган 
ентитета и Брчко Дистрикта на крају сваке године 
заједнички, за следећу годину одређују које превентивне 
вакцинације и дијагностичка, као и друга испитивања, 
је потребно обавити у Босни и Херцеговини ради 
обезбјеђивања погодних епизоотиолошких прилика и 
испуњавања услова за трговину; одређују се рокови, 
као и начин обавјештавања о обављеним мјерама и 
други услови за извођење тих мјера, као и организације 
које имају право да их обављају у складу са одредбама 
овог закона.

Чланом 124. Закона о ветеринарству („Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 
46/00) прописано је да се у буџету кантона обезбјеђују 
средства за:

1. исплату накнада за убијене или заклане 
животиње и уништене предмете током провођења 
наређених мјера;

2. подмирење трошкова за превенцију, сузбијање 
и искорјењивање заразних болести код животиња које 
су од посебног интереса за кантон;

3. подмирење дијела трошкова за вјештачко 
осјемењивање крава, означавање животиња и других 
зоотехничких и зоохигијенских мјера;

4. подмирење дијела трошкова провођења 
маститис-теста.

Чланом 2. Наредбе о мјерама контроле заразних и 
паразитарних болести животиња и њиховом провођењу 
у 2014. години („Службени гласник БиХ“, број: 31/14) 
(у даљем тексту: Наредба) прописано је да су надлежне 
ветеринарске службе ентитета дужне израдити 
Упутство за провођење мјера прописаних Наредбом, 
уважавајући специфичности организације и стања 
постојеће ветеринарске инфраструктуре на простору 
који покривају, и доставити их Уреду у року од мјесец 
дана од дана ступања на снагу Наредбе.

II.  САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Програмом мјера здравствене заштите животиња 
на Тузланском кантону за 2014. годину (у даљем тексту: 
Програм) одређују се мјере за спречавање, откривање, 
контролу и сузбијање заразних и паразитарних обољења 
код животиња на подручју Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Кантон) и начин финансирања у 2014. години.

1. Бедреница (Антракс)
Прије пуштања на испашу, сва говеда, овце и 

козе на подручју Кантона морају се цијепити против 
бедренице. Говеда, овце и козе је допуштено напасати 
у бедреничним дистриктима, само ако су цијепљена 
против бедренице и ако је од цијепљења прошло више 
од 15 дана.

2. Бруцелоза
Једанпут годишње, обавезно је претражити крв 

свих говеда старијих од 12 мјесеци која се у датом 
тренутку налазе на фарми. Период од претходног 
испитивања не смије бити краћи од три ни дужи 
од 12 мјесеци. Уред доноси Упутство о провођењу 
мониторинга бруцелозе говеда.

Све овце и козе старосне доби од три до шест 
мјесеци морају бити вакцинисане РЕВ1 Оцурев 
вакцином и прописно означене у складу с одредбама 
Правилника о мјерама контроле бруцелозе малих 
преживара („Службени гласник БиХ”, бр. 43/09 и 
83/09). Уред ће у склопу имплементације пројекта 
ИПА 2012 „Побољшање контроле здравља животиња и 
нуспроизвода животињског поријекла у БиХ”, донијети 
Упутство о провођењу вакцинације малих преживара и 
Инструкцију о достављању документације.

У случају диференцијално дијагностички 
постављене сумње на присуство бруцелозе код свиња, 
клиничко, бактериолошко и уколико је потребно, 
серолошко испитивање мора бити проведено под 
службеним надзором како би се потврдило да наведени 
симптоми нису изазвани бруцелозом.

3. Говеђа спонгиоформна енцефалопатија - 
       ТСЕ
Годишњи програм праћења ТСЕ-а, заснива се на 

активном и пасивном надзору у складу са Правилником 
којим се утврђују мјере за спречавање, контролу и 
искорјењивање трансмисивних спонгиоформних 
енцефалопатија („Службени гласник БиХ“, број: 
25/11), који укључује поступак screening-a при којем се 
користе брзи тестови за откривање ТСЕ-а код следећих 
субпопулација:

a) сва говеда старија од 24 мјесеца упућена на 
присилно клање или животиње које су показивале 
симптоме код анте-мортем прегледа;

б) сва говеда старија од 30 мјесеци намијењена 
клању за људску исхрану;

ц) сва говеда старија од 24 мјесеца која нису 
заклана за људску конзумацију, која су угинула или 
усмрћена на газдинству, током превоза или у клаоници 
(угинула стока).

4. Туберкулоза
Једанпут годишње, обавезна је општа 

туберкулинизација свих говеда старијих од шест 
седмица која се у тренутку имплементације мјере налазе 
на фарми, с тим да тестирање треба бити проведено 
у размаку не краћем од три мјесеца и не дужем од 12 
мјесеци од претходног тестирања.

Уколико се на газдинству држе и друге пријемчиве 
животињске врсте исте је неопходно испитати на 
туберкулозу.

Уред доноси Упутство о провођењу мониторинга 
туберкулозе говеда.

Једанпут годишње, све расплодне свиње у узгојима 
бројнијим од 15 крмача, назимица и нерастова, морају 
се туберкулинизовати.
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За обнову узгоја није дозвољено користити свиње 
које претходно нису туберкулинизоване.

Овлашћени ветеринари у клаоницама морају 
водити посебну евиденцију о сваком утврђеном случају 
туберкулозе говеда и свиња, те о налазу обавијестити 
надлежног ветеринарског инспектора у мјесту 
поријекла туберкулозне животиње.

5. Ензоотска леукоза говеда
У циљу контроле ензоотске леукозе говеда, два 

пута годишње вршиће се тестирање животиња старијих 
од 24 мјесеца у стадима која немају статус слободних 
стада од ове болести.

Проглашавање слободних стада у склопу 
оперативног плана извршиће надлежна тијела, на 
основу резултата до сада провођених мјера, уколико су 
испуњени следећи услови:

a) нема доказа, било клиничког или у виду 
резултата лабораторијског тестирања о присуству 
ензоотске леукозе говеда у стаду и ниједан такав случај 
није потврђен у протекле двије године; или

б) све животиње преко 24 мјесеца старости су у 
протеклих 12 мјесеци дале негативну реакцију на два 
извршена тестирања, проведена у размаку који није 
краћи од четири мјесеца.

Одржавање статуса слободних стада проводиће се 
кроз:

a) континуирано испуњавање предходно 
наведених услова за проглашавање слободних стада;

б) све животиње које се уводе у стадо морају 
потицати из стада са истим статусом;

ц) све животиње старије од 24 мјесеца 
морају наставити давати негативну реакцију при 
лабораторијском тестирању, које се на слободним 
посједима проводе сваке три године.

6. Листериоза
Код сваког побачаја говеда, оваца и коза, побачени 

фетус и плодне овојнице наведених животиња морају 
бити достављени ради лабораторијске претраге на 
листериозу.

На листериозу мора бити претражен мозак говеда, 
оваца и коза, које показују клиничке знакове поремећаја 
централног нервног система и поремећаја у понашању.

7. Болест плавог језика
У циљу утврђивања динамике болести, те 

динамике појављивања инсеката рода Culicoides, 
њихове географске распрострањености, те одређивање 
раздобља сезонски слободног од вектора вируса 
болести плавог језика, односно раздобља кад нису 
активни адулти инсеката рода Culicoides провешће се 
мјере у складу са Наредбом.

Детаљан програм за проведбу мјера наведених у 
наредби,  биће донесен од стране Уреда у сарадњи са 
надлежним тијелима ентитета.

У случају утврђивања сумње на присуство болести 
плавог језика, потребно је без одлагања провести све 
мјере наведене у Правилнику о мјерама за контролу 
и искорјењивање болести плавог језика („Службени 
гласник БиХ“, број: 38/10).

8. Слинавка и шап
У случају диференцијално дијагностички 

постављене сумње на присуство болести слинавке и 
шапа потребно је провести клинички надзор код свих 
говеда, оваца, коза и свиња на имању. Уколико се 
клиничким прегледом утврде знакови карактеристични 
за болест потребно је без одлагања провести све мјере 

утврђене Правилником о мјерама за сузбијање и 
искорјењивање слинавке и шапа („Службени гласник 
БиХ“, број: 45/11).

9. Сцрапие
На Scrapie морају бити претражене све овце и козе 

у складу са Прилогом III Правилника којим се утврђују 
мјере за спречавање, контролу и искорјењивање 
трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија 
(„Службени гласник БиХ“, број: 25/11).

10. Класична куга свиња
Све свиње на породичним фармама морају се 

вакцинисати против класичне куге свиња. Вакцинација 
се проводи код свих свиња на фарми које су старије од 60 
дана. Вакцинација назимица и крмача проводи се прије 
сваког припуста. Вакцинација се проводи вакцинама 
припремљеним од атенуираног вируса (Ц - сој).

На фармама са заокруженим производним 
циклусом прасад се вакцинише у доби од 45-60 дана, 
назимице и крмаче прије сваког припуста, а нерастови 
два пута годишње.

Све вакцинисане свиње обавезно је маркирати-
означити ушним маркицама.

У промет се могу ставити само имуне свиње 
односно свиње које су вакцинисане и означене 
маркицом најмање седам дана прије стављања у промет.

Промет свиња допуштен је само на регистрованим 
сточним пијацама, сајмовима, догонима и другим 
откупним мјестима који су под сталном ветеринарском 
контролом.

За узгоје свиња са заокруженим производним 
циклусом, Уред у сарадњи с надлежним органима 
ентитета и Брчко Дистрикта ће донијети посебан 
програм компартментализације, којим ће се поједини 
узгоји изузети из програма обавезне вакцинације, 
уколико се обезбјeде сви неопходни услови, те испуне 
критерији за проглашење компартмента.

Сви корисници ловишта су обавезни обезбиједити 
доставу узорка крви, слезене и бубрега од сваке 
уловљене или нађене јединке дивље свиње до 
референтне лабораторије за класичну свињску кугу у 
Босни и Херцеговини.

Уколико се приликом провођења мјера утврде 
знакови карактеристични за болест потребно је без 
одлагања провести све мјере утврђене Правилником 
о мјерама за откривање, сузбијање и искорјењивање 
класичне свињске куге („Службени гласник БиХ”, 
бр. 38/10, 51/11, 6/12 и 4/13) и Дијагностичким 
приручником за класичну свињску кугу („Службени 
гласник БиХ”, број: 74/10).

11. Трихинелоза
У свим  случајевима клања свиња ради употребе 

меса за људску исхрану, клања коња ради употребе меса 
за људску исхрану и код све уловљене дивљачи која 
служи исхрани људи, мора се извршити преглед меса 
у складу са одредбама Одлуке о мјерама за сузбијање 
и искорјењивање трихинелозе животиња („Службени 
гласник БиХ“, број: 44/03) и Правилника о начину 
обављања претраге на присутност трихинела у месу 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 56/11 и 4/13).

12. Везикуларна болест свиња
У случају сумње на везикуларну болест свиња 

потребно је поступити у складу с Прилогом II., 
Правилника о мјерама за контролу одређених болести 
животиње и посебне мјере за везикуларну болест свиња 
(„Службени гласник БиХ“, број: 15/11) и урадити 
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диференцијалну дијагностику слинавке и шапа у 
складу са поступцима, методама узимања узорака и 
критеријима за вредновање резултата лабораторијских 
тестова утврђеним у Правилнику о утврђивању 
дијагностичких поступака, метода узимања узорака и 
критерија за вредновање резултата лабораторијских 
тестова за везикуларну болест свиња („Службени 
гласник БиХ“, број: 59/12).

13. Бјеснило
Сви пси старији од три мјесеца морају се 

вакцинисати против бјеснила.
Пас који током године достигне старост од три 

мјесеца мора бити вакцинисан у року од 14 дана, а пас 
који је набављен, а није вакцинисан, у року од 14 дана 
од дана набавке.

Препоручује се вакцинација мачака против 
бјеснила.

За вакцинацију се може користити само 
инактивирана регистрована вакцина са ћелијских 
култура или ембрионираних јаја, припремљена од 
високоимуногених сојева вируса бјеснила.

Власници животиња које се држе на паши дужни 
су онемогућити контакт дивљих и домаћих животиња.

У случају потребе Уред може наредити вакцинацију 
и других животиња против бјеснила у појединим 
подручјима. 

У склопу ИПА 2012 „Побољшање контроле 
здравља животиња и нуспроизвода животињског 
поријекла у БиХ”, извршиће се вакцинација лисица 
избацивањем мамаца из зрака на подручју цијеле 
БиХ. Вакцинација ће се провести два пута годишње, 
у периоду април - јуни и септембар - новембар 2014. 
године.

У циљу мониторинга успјешности вакцинације у 
2013. и 2014. години извршиће се и одређивање нивоа 
антитијела против бјеснила код уловљених лисица, као 
и контрола узимања мамаца кроз контролу апсорпције 
биомаркера.

Детаљан план мониторинга успјешности 
вакцинације биће донесен до почетка јесење кампање 
у 2014. години.

14. Ехинококоза
Приликом вакцинације паса против бјеснила 

проводи се дехелминтизација паса против тракавице 
Echinococcus granulosus, средством које поуздано убија 
зреле и незреле облике тракавице.

Ради спречавања ширења јајашаца у околини 
обавезно је псе након третирања држати најмање 48 
сати у ограђеном простору, а њихов измет нешкодљиво 
уклонити.

Правна и физичка лица, која кољу стоку за јавну 
потрошњу, као и власници стоке који је кољу за 
властиту потрошњу, дужни су, ради спречавања ширења 
ехинококозе, одбачене органе заклане стоке прокухати, 
односно уништити их спаљивањем.

15. Лајшманиоза (Leishmaniasis)
На подручјима гдје је у претходној години нађена 

лајшманиоза, најкасније до 30. маја 2014. године, на 
лајшманиозу морају бити претражени сви ловачки и 
радни пси, те пси који бораве на отвореном.

16. Инфективна анемија коња (ИАК)
Серолошка претрага узорака крви копитара мора 

се обавити:
a) два пута годишње (јануар, јуни) код правних 

лица која користе копитаре за производњу биолошких 
препарата (вакцина, серума) и сјемена за вјештачко 
осјемењивање;

б) једанпут годишње, код свих коња у ергелама, 
пастухарнама, спортским друштвима и на шумским 
радилиштима;

ц) када се набављено грло уводи у узгој наведен у 
тачкама а) и б) овог става;

д) код пастуха прије лиценцирања;
e) када се копитари доводе на изложбе, смотре, 

спортска такмичења и опасивања у    ергеле;
ф) када се копитари стављају у промет.
Налаз о негативној серолошкој претрази у 

случајевима из тачака ц), д), е) и ф) овог става не смије 
бити старији од 30 дана.

У току проведбе мјера контроле ИАК, провешће 
се клинички преглед копитара на следеће заразне 
болести: коњску кугу, венецуелански енцефалитис 
коња, сакагија, дурина, лептоспироза.

17. Вирусни артеритис коња
Крв невакцинисаних пастуха који се користе за 

производњу сјемена за вјештачко осјемењивање или 
природни припуст мора, прије почетка коришћења 
расплодњака, бити претражена на артеритис коња.

Код сваког побачаја кобила, крв мора бити 
достављена ради лабораторијске претраге на артеритис 
коња.

18. Атипична куга перади – Newcastel desease
Сва екстензивно држана перад мора се вакцинисати 

против атипичне куге два пута годишње вакцинама 
произведеним из соја La Sota.

Вакцинација се проводи између 15. априла и 30. 
маја први пут, те између 15. октобра и 30. новембра 
други пут, а код приновљене перади између наведених 
раздобља.

Перад и перната дивљач на фармама и свим 
облицима интензивне производње мора се вакцинисати 
против њукастлске болести, тако да буде у стању 
сталног имунитета.

Ниво имунитета перади процјењује се серолошком 
претрагом која је саставни дио имунопрофилактичког 
поступка.

Имунитет се контролише:
a) у екстензивним узгојима перади узимањем 

пет узорака крви на 1000 комада вакцинисане перади 
два пута годишње, 3-4 седмице након проведене 
вакцинације;

б) у интензивним узгојима претрагом 20 узорака 
крви по јату, најмање два пута годишње, те свако 
јато товних пилића 3-4 седмице након проведене 
вакцинације.

Уколико се приликом провођења мјера утврде 
знакови карактеристични за болест потребно је без 
одлагања провести све мјере утврђене Правилником о 
мјерама контроле њукастл болести („Службени гласник 
БиХ“, број: 35/10).

19. Авијарна инфлуенца
Приликом провођења контроле имунитета на 

њукастлску болест, на истим узорцима крви проводиће 
се и претрага на присуство антитијела за авијарну 
инфлуенцу.

Узимање узорака код екстензивно држане перади, 
као и од дивљих птица, проводи се у складу са 
Програмом контроле и надзора инфлуенце птица које 
ће донијети Уред у сарадњи са надлежним тијелима 
ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

Уколико се приликом провођења мјера утврде 
знакови карактеристични за болест потребно је без 
одлагања провести све мјере утврђене Правилником 
о мјерама за сузбијање и контролу инфлуенце 
птица („Службени гласник БиХ“, број: 35/10) и 
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Дијагностичким приручником за инфлуенцу птица 
(„Службени гласник БиХ“, број: 74/10).

20. Салмонелоза перади
Мјере за рано откривање, дијагностику, спречавање 

ширења, сузбијање и искорјењивање инфекција перади 
релевантним серотиповима салмонела од интереса 
за јавно здравље проводи се у складу са програмима 
контроле салмонелозе код свих производних категорија 
перади врсте Gallus gallus које доноси директор Уреда у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу Наредбе.

У случају откривања Salmonella врсте gallinarum 
и pullorum надлежни ветеринарски инспектор наређује 
мјере прописане Правилником о мјерама за сузбијања 
и искорјењивање тифуса перади („Службени гласник 
СФРЈ”, број: 6/88).

21. Хламидиоза птица
Сва матична јата и продајна мјеста украсних и 

собних птица те голубова, морају бити регистрована 
код надлежног ветеринарског инспектора.

Све украсне и собне птице те голубови у 
организованој производњи или намијењени за расплод, 
продају или изложбу, морају бити слободни од 
хламидиозе.

22. Кампилобактериоза
У циљу утврђивања присуства Campylobacter spp. 

у примарној перадарској производњи извршиће се:
a) у периоду од априла до маја 2014. године и 

августа до септембра 2014. године, узимање 40 узорака 
фецеса и/или по 20 узорака фецеса и 20 узорака 
клоакалних брисева од перади за тов, и 20 узорака 
цекума и пет узорака коже од перади на линији клања;

б) у инкубаторским станицама узимање 20 
пута 20 узорака брисева јаја, или 20 пута 20 узорака 
валионичких остатака;

ц) једном мјесечно узимање 20 узорака фецеса и/
или клоакалних брисева од родитељског јата.

23. Америчка гњилоћа пчелињег легла
На свим пчелињацима, током прољећа (март/

април) проводи се клинички преглед пчелињих 
заједница, ради претраге на америчку гњилоћу:

a) у пчелињацима сa 1-10 пчелињих заједница 
прегледају се све заједнице,

б) у пчелињацима сa 11-20 пчелињих заједница 
мора се прегледати 50% заједница,

ц) у пчелињацима од 21-50 пчелињих заједница 
мора се прегледати 33% заједница,

д) у пчелињацима с више од 51 пчелињих 
заједница мора се прегледати 20% пчелињих заједница.

На свим пчелињацима у којима је у претходној 
години утврђена америчка гњилоћа, клиничким 
прегледом морају бити обухваћене све пчелиње 
заједнице.

У случају постављања сумње на америчку гњилоћу, 
ветеринар који проводи клиничку претрагу ће обавезно 
узети узорак и доставити га на лабораторијску претрагу 
у овлашћени дијагностички лабораториј.

За узорак се узима дио пчелињег легла, посебно из 
сваке поједине сумњиве пчелиње заједнице и то комад 
саћа с поклопљеним леглом, величине 10x10 цм, на 
којем су знаци болести видљиви, умотан у амбалажу 
која пропушта зрак.

Уколико у периоду претраге и сумње на америчку 
гњилоћу у пчелињој заједници нема легла могуће је 
као узорак доставити живе или угинуле пчеле (узорак 
од стотињак пчела), мед из медишта, као и дио старог 

дијела легла /саћа/ које може бити празно или збирни 
узорак меда из сезоне врцања (око 10 г), како би се на 
тај начин утврдило присуство спора америчке гњилоће, 
испољене у клиничкој или субклиничкој форми на 
пчелињаку или појединачној пчелињој заједници.

У промет се могу стављати само пчелиње заједнице 
које су под сталним ветеринарско-здравственим 
надзором, те оне на којима су проведене наређене 
превентивне и дијагностичке мјере и које не показују 
знаке болести.

Узгој пчелињих матица за продају допуштен је само 
на пчелињацима који су под сталним ветеринарско-
здравственим надзором.

24. Вирусна хеморагична септикемија (ВХС), 
Заразна хематопоетска некроза (ИХН) и Прољетна 
виремија шарана

У току године проводи се клиничка и лабораторијска 
претрага ради искључивања присутности узрочника 
вирусних болести риба у складу са одредбама Прилога 
VII. и VIII. Правилника о условима здравља животиња 
који се примјењују на животиње аквакултуре и њихове 
производе те спречавању и сузбијању одређених 
болести водених животиња („Службени гласник БиХ”, 
број: 28/11).

Лабораторијско испитивање на присуство вируса 
се проводи методом изолације вируса на култури ћелија.

У случају појаве масовних угинућа и других 
промјена, а за које је утврђено да нису узроковане горе 
наведеним болестима, радиће се додатна истраживања 
на друге болести од којих наведене врсте риба могу 
обољети. Код појаве цито патогеног ефекта (ЦПЕ) на 
култури ћелија приликом вршења претрага на ВХС и 
ИХН, за који се утврди да није посљедица ових вирусних 
болести, вршиће се даља вирусолошка испитивања на 
присуство осталих вирусних болести риба.

У вријеме мријештења мора бити обављен преглед 
матичног јата шаранских врста риба на присутност 
узрочника прољетне виремије шарана. За вирусолошке 
претраге, од матица треба узети оваријалну течност при 
крају истискивања (збирни узорци од по пет матица у 
једну епрувету).

У прољеће, при температури воде испод 20°Ц и 
у јесен, при температури воде испод 18°Ц, потребно 
је обавити клинички преглед шаранског млађа 
(једногодишњи и двогодишњи) и доставити материјал 
од 150 примјерака за вирусолошке претраге на 
присутност узрочника прољетне виремије шарана.

У случају појаве масовних угинућа, те других 
промјена, а за које је утврђено да нису узроковане горе 
наведеним болестима, радиће се додатна истраживања 
на друге болести од којих наведене врсте риба могу 
обољети укључујући кои херпес вирус (КХВ).

На отвореним водама за које брину риболовна 
друштва узорковање се проводи у складу са одредбама 
Правилника о условима здравља животиња који 
се примјењују на животиње аквакултуре и њихове 
производе те спречавању и сузбијању одређених 
болести водених животиња („Службени гласник БиХ”, 
број 28/11), зависно од тога које рибље врсте у њима 
живе.

25. Мјере које се спроводе за расплодне
      животиње
Два пута годишње свим расплодним животињама 

које се користе за природни припуст или производњу 
сјемена за вјештачко осјемењивање, зависно од врсте 
животиња, вади се крв и претражује на бруцелозу, 
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лептоспирозу, паратуберкулозу и ИБР/ИПВ, односно 
узима се брис или испирак препуција и претражује на 
кампилобактериозу и трихомонијазу, те крв и фецес и 
претражује на паратуберкулозу.

26. Мјере које се спроводе код побачаја
Код сваког пријављеног побачаја говеда, оваца, 

коза, свиња и кобила, ветеринари су дужни доставити 
на лабораторијску претрагу крв животиње која је 
побацила, а по могућности и побачени фетус с плодним 
овојницама.

Достављени материјал потребно је претражити на 
бруцелозу, лептоспирозу, гениталну кампилобактериозу, 
Q грозницу, листериозу и салмонелозу.

У случају малформације плода (артрогрипоза, 
анкилоза, тортиколис, сколиоза и сл.) код говеда, оваца 
или коза потребно је доставити плод на претрагу на 
присуство Schmallenberg вируса.

27. Контрола здравља вимена
Све животиње чије млијеко се користи за јавну 

потрошњу, прије стављања млијека у промет морају 
бити обухваћене мјерама прописаним Наредбом и 
имати негативну реакцију на присуство бруцелозе и 
туберкулозе говеда о чему се на нивоу ветеринарске 
организације води посебна евиденција.

Имаоци животиња чије млијеко се ставља у јавну 
потрошњу дужни су водити евиденције о појави болести 
животиња, резултатима проведених анализа, те свим 
релевантним извјештајима о обављеним прегледима 
животиња. Имаоци животиња дужни су објектима за 
прераду млијека и службеним ветеринарима на захтјев 
обезбиједити документе који садрже потребне податке 
о проведеним прописаним мјерама код свих животиња 
које дају млијеко за јавну потрошњу, у виду потврде, а 
која је испунила ветеринарска организација надлежна 
за фарму с које потичу те животиње.

Објект за прераду млијека, као и имаоци животиња 
дужни су наведене документе дати на увид надлежном 
ветеринарском инспектору који проводи службене 
контроле у објекту или на имању.

Произвођачи млијека и производа од млијека 
намијењених јавној потрошњи, дужни су два пута 
током године у размаку од шест мјесеци сваку музну 
краву, козу и овцу подвргнути претрази на поремећену 
секрецију вимена, а млијеко из вимена с поремећеном 
секрецијом не смије се користити за јавну потрошњу.

28. Остале заразне болести
У циљу утврђивања присуства, односно одсуства 

следећих заразних болести животиња на захтјев 
власника за остваривање статуса стада слободних 
од наведених болести или у складу са препоруком 
Уреда и надлежног тијела ентитета, провешће се мјере 
мониторинга, како слиједи:

а) У циљу утврђивања присуства, односно одсуства 
БВД/МД говеда, претражиће се крв од 10 насумично 
одабраних животиња из стада, старосне доби од 9-18 
мјесеци. У случају мањег броја животиња, претражује 
се крв свих животиња у стаду, одговарајуће старосне 
доби.

б) У циљу утврђивања присуства, односно одсуства 
ПРРС-а код свиња, претражиће се крв од 20 насумично 
одабраних животиња из стада. У случају мањег броја 
животиња, претражује се крв свих животиња у стаду.

ц) У циљу утврђивања присуства, односно 
одсуства вектора Грознице западног Нила приликом 
провођења мјера наведених у Поглављу А.7. Прилога 
I, Наредбе, извршиће се идентификација вектора, те 
претрага вектора на присуство узрочника Грознице 

западног Нила. Мониторинг вектора проводи се у 
циљу идентификације потенцијалне векторске врсте, 
те утврђивања подручја високог, средњег или ниског 
ризика и локалних детаља који се односе на сезоналност. 
У циљу утврђивања присуства болести извршиће се и 
серолошка претрага свих коња који показују знакове 
енцефалитиса. Сви угинули коњи биће претражени на 
присуство вируса Грознице западног Нила.

д) У циљу утврђивања присуства, односно 
одсуства афричке куге свиња извршиће се претрага 
репрезентативног броја узорака добивених од свиња 
у складу са Дијагностичким приручником за афричку 
свињску кугу („Службени гласник БиХ“, број: 58/11).

Уколико се приликом провођења мјера утврде 
знакови карактеристични за заразне болести животиња 
потребно је без одлагања провести све мјере утврђене 
Законом о ветеринарству у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, број: 34/02), Одлуком о 
заразним болестима („Службени гласник БиХ“, број: 
44/03), те релевантним прописима на снази којима је 
регулисана наведена област.

29. Зоосанитарне мјере
Ради ефикасније здравствене заштите животиња, 

заштите здравља људи, ветеринарске заштите животне 
средине, као и код постојања епизоотиолошке 
индикације, овлашћене ветеринарске организације 
морају проводити ветеринарско-здравствене мјере у 
складу са Законом о ветеринарству („Сужбене новине 
Федерације БиХ“, број: 46/00), те Правилником 
о условима обављања послова дезинфекције, 
дезинсекције, дератизације и радиолошке 
деконтаминације („Сужбене новине Федерације БиХ“, 
број: 42/01).

Зоосанитарне мјере треба проводити два пута 
годишње, а на позив правних и физичких лица и чешће.

30. Означавање животиња
Сва говеда, овце, козе и свиње на територији 

Кантона, прије провођења мјера контроле заразних и 
паразитарних болести, потребно је обиљежити у складу 
са условима прописаним Правилником о обиљежавању 
и контроли кретања животиња у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ”, бр. 13/10, 79/10 и 25/11).

До потпуног устројства јединствене базе података 
о обиљеженим животињама на нивоу БиХ, за говеда 
ће се примјењивати одредбе Правилника о означавању 
животиња и схеми контроле кретања животиња у Босни 
и Херцеговини („Службени гласник БиХ’”, број: 28/03), 
а за овце, козе и свиње одредбе Правилника о обавезном 
обиљежавању и упису у јединствени регистар оваца, 
коза и свиња те вођењу евиденције („Службене новине 
Федерације БиХ’”, број: 87/07).

III.  ФИНАНСИРАЊЕ МЈЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ
        ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА

Трошкове провођења обавезних мјера контроле 
заразних и паразитарних болести у 2014. години сносе 
власници животиња ако за ту намјену нису обезбијеђена 
средства у буџету Босне и Херцеговине или Федерације 
Босне и Херцеговине, те уколико овим програмом није 
другачије дефинисано.

1. Приходи
Средства за реализацију Програма мјера 

здравствене заштите животиња од посебног интереса за 
Тузлански кантон, обезбијеђена су у Буџету Тузланског 
кантона за 2014. годину, раздјел 14, глава 01, потрошачко 
мјесто 0001, у укупном износу од 408.558,00 КМ.
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3. План вакцинације
С обзиром на бројно стање стоке на подручју 

Тузланског кантона, те њихову заступљеност по 
појединим општинама, а имајући у виду досадашњу 
реализацију превентивне вакцинације против 
бедренице, те свињске куге, планирана је следећа 
расподјела:

Табела 2.

Општина Бедреница Свињска 
куга

Добој Исток 1800 10

Грачаница 4800 10

Градачац 4200 250

Сребреник 2000 150

Лукавац 2600 350

Тузла 3000 3000

Живинице 5700 300

Бановићи 1800 10

Кладањ 1100 10

Калесија 5500 50

Сапна 900 10

2.  Расходи
Од укупно напријед наведених средстава, 257.510,00 КМ утрошиће се за партиципацију превентивних 

вакцинација животиња у 2014. години како слиједи:

Табела 1.

р/б Врста Намјена
Реализовано (грло) План за 

2014. 

Партици-
пација 

КМ/грлу

Партиципација 
укупно (КМ)

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

1. Говеда
Вакцинација 
против 
бедренице

38.208 38.728 40.684 33.234 26.991 32.951 35.000 7.00 245.000,00

2. Свиње
Вакцинација 
против 
свињске  куге

6.074 6.815 6.606 856 1.907 1.926 4.170 3.00 12.510,00

3.
Накнада за 
еутаназиране 
животиње

65.000,00

4.

Дијагностика 
заразних 
болести 
Ветеринарском 
заводу Тузла

40.000,00

5. Трошкови 
еутаназије 4.560,00

6.

Набавка 
опреме за рад 
службених 
ветеринара

40.000,00

7. Резерва 1.488,00

УКУПНО 408.558,00

Теочак 800 10

Челић 800 10

УКУПНО 35000 4170

IV.  НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Средства из Поглавља III., тачка 2,  Табела 1. 
реализираће се на начин како слиједи: 

Средства из тачака 1. и 2.: на основу Одлуке о 
суфинансирању мјера здравствене заштите животиња 
коју доноси министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Тузланског кантона.

Средства ће се дозначити ветеринарским 
организацијама након извршених мјера, те након 
што Ветеринарска инспекција Кантоналне управе за 
инспекцијске послове изврши провјеру извршених 
мјера.

Средства из тачке 3.: на основу рјешења, које доноси 
Министарство у складу са Законом о ветеринарству 
(‘’Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’, 
број: 46/00, у даљем тексту: Закон о ветеринарству) 
и Правилником о поступку исплате надокнаде штете 
за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, 
број: 98/12).

Средства из тачке 4.: на основу Одлуке, коју 
доноси министар, у складу са Законом о ветеринарству 
и Програмом.
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Средства из тачке 5.: на основу рјешења, које доноси 
Министарство у складу са Законом о ветеринарству 
и Правилником о поступку исплате надокнаде штете 
за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, 
број: 98/12).

Средства из тачке 6.: на основу Плана јавних 
набавки.

Средства из тачке 7.: на основу Одлуке о 
преусмјеравању средстава за поједине намјене 
предвиђене у Поглављу III, Табела 1. коју, по потреби, 
доноси министар.

V.  ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

До 10. у мјесецу, ветеринарске организације које 
проводе мјере прописане овим Програмом обавезне су 
доставити Министарству извјештај о свим проведеним 
мјерама у претходном мјесецу у писаној и електронској 
форми, на обрасцу који је саставни дио Наредбе.

Овлашћене лабораторије су обавезне, најкасније 
до 10. у мјесецу достављати мјесечне извјештаје 
Министарству о свим проведеним анализама са 
посебно издвојеним приказом претрага проведених на 
основу овог програма у писаној и електронској форми.

VI.  СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Овај програм ступа на снагу даном добијања 
сагласности од стране Владе Тузланског кантона и биће 
објављен 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               Самид Шарац, 
       Министарство пољопривреде,               дипл. инг. агр., с.р.                                                                                                                       
         шумарства и водопривреде                     
             Број: 04/1-24-12326/14                          

 Тузла, 21.05.2014. године
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 8/2014

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

278. Закон о подстицајима за запошљавање и 
интервенцијама у привредним субјектима 285

279. Закон о новчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју Тузланског кантона 286

280. Закон о туристичкој ђелатности 293

281. Закон о допунама Закона о порезу на имовину, 
насљеђе и поклон 300

282. Закон о измјенама и допунама Закона о 
проглашењу дијела подручја планине Коњух 
Заштићеним пејзажом „Коњух“ 300

283. Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању 
Јавне установе Служба за запошљавање 
Тузланског кантона 302

284. Закон о измјенама и допунама Закона о високом 
образовању 303

ВЛАДА

285. Уредба о начину и поступку утврђивања 
есенцијалних листи лијекова Тузланског кантона, 
број: 02/1-37-11438/14 од 20.05.2014. године 303

286. Уредба о измјенама и допунама Уредбе о 
утврђивању услова, критерија и поступка за 
одобравање финансијских средстава за помоћ 
у лијечењу бранилаца и чланова њихових 
породица, број: 02/1-05-9252/14 од 20.05.2014. 
године 305

287. Уредба о измјенама и допунама Уредбе о 
накнадама трошкова за службена путовања, број: 
02/1-14-11925/14 од 20.05.2014. године 307

288. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини 
дневница за службена путовања за буџетске 
кориснике Тузланског кантона, број: 02/1-14-
12002/14 од 20.05.2014. године 307

289. Одлука о утврђивању највишег износа накнада 
за рад предсједника и чланова управних и 
надзорних одбора, број: 02/1-14-12511/14 од 
20.05.2014. године 307

290. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број: 
02/1-14-8652-1/14 од 22.04.2014. године (ЈУ ОШ 
„Букиње“ Тузла) 308

291. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број: 
02/1-14-8652-2/14 од 22.04.2014. године (ЈУ ОШ 
„Др.Сафвет-бег Башагић“ Градачац) 308

292. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број: 
02/1-14-8652-3/14 од 22.04.2014. године (ЈУ ОШ 
„Др.Сафвет-бег Башагић“ Градачац) 309

293. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број: 
02/1-14-8652-4/14 од 22.04.2014. године (ЈУ ОШ 
„Мрамор“ Тузла) 309

294. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број: 
02/1-14-8652-5/14 од 22.04.2014. године (ЈУ ОШ 
„Подриње“ Тузла) 310

295. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број: 
02/1-14-8652-6/14 од 22.04.2014. године (ЈУ ОШ 
„Соко“ Грачаница) 310

296. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број: 
02/1-14-8652-7/14 од 22.04.2014. године (ЈУ ОШ 
„Кладањ“ Кладањ) 310

297. Одлука о усмјеравању непланиране донације у 
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број: 
02/1-14-8652-8/14 од 22.04.2014. године (ЈУ ОШ 
„Бријесница“ Бријесница Велика Добој Исток) 311

298. Одлука о усмјеравању непланиране донације 
у Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, 
број: 02/1-40-010175/14 од 13.05.2014. године 
(Министарство образовања, науке, културе и 
спорта) 311

299. Одлука о усмјеравању непланиране донације 
у Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, 
број: 02/1-14-10044/14 од 13.05.2014. године 
(Кантонално тужилаштво ТК) 312

300. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“, потрошачка јединица 11050001, 
број: 02/1-05-009201/14 од 28.04.2014. године 
(Уред за заједничке послове кантоналних органа) 312

301. Одлука о одобравању средстава са буџетске 
позиције „Текућа резерва“, потрошачка јединица 
- 11050001, број: 02/1-05-12299/14 од 29.05.2014.
године (Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде) 313

302. Одлука о одобравању средстава са буџетске 
позиције „Текућа резерва“, раздио 11, глава 05, 
потрошачко мјесто 0001, број: 02/1-41-12828/14 
од 29.05.2014. године (помоћ опћинама преко 
Кантоналне управе ЦЗ) 313

303. Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању 
услова и критерија за именовања у регулиране 
органе, број: 02/1-34-10414/14 од 28.04.2014. 
године 314

304. Одлука о измјенама Одлуке о именовању Комисије 
за реализацију Пројекта подизања јединствених 
спомен обиљежја шехидима-погинулим борцима 
Оружаних снага Републике Босне и Херцеговине 
у рату 1992.-1995. године, број: 02/1-41-7343/14 
од 28.04.2014. године 314
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305. Одлука о допунама Одлуке о утврђивању 
услова, критерија и поступка додjеле 
средстава за партиципацију у трошковима 
учешћа и организовања спортских такмичења 
и манифестација инвалидским спортским 
клубовима и савезима Тузланског кантона, број: 
02/1-05-9846/14 од 28.04.2014. године 314

306. Одлука о проглашењу стања природне несреће 
узроковане поплавама и клизиштима на подручју 
Тузланског кантона, број: 02/1-44-011779/14 од 
15.05.2014. године 315

307. Одлука о давању сагласности, број: 02/1-34-
12464/14 од 29.05.2014. године (НО Фабрика 
обуће „Аида“) 316

308. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије 
за кадровска питања, број: 02/1-34-009248/14 од 
22.04.2014. године 316

309. Рјешење о измјени Рјешења о именовању 
Комисије за административна питања, број: 02/1-
34- 009250/14 од 22.04.2014. године 316

310. Рјешење, број: 02/1-34-10893/14 од 13.05.2014. 
године (именовање Кантоналног одбора за развој) 316

311. Рјешење о измјени Рјешења о именовању 
чланова Регулаторног тијела за вођење Регистра 
административних поступака које воде органи 
управе Тузланског кантона, број: 02/1-34-
10847/14 од 13.05.2014. године 318

312. Рјешење о измјени Рјешења о именовању 
Трипартитивног савјетодавног вијећа Тузланског 
кантона, број: 02/1-38-010312-1/14 од 20.05.2014. 
године 318

313. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора 
Јавне установе Архив Тузланског кантона Тузла, 
број: 02/1-40-9845/14 од 13.05.2014. године 318

314. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 
Завод за одгој и образовање особа са сметњама у 
психичком и тјелесном развоју Тузла, број: 02/1-
38-9210-1/14 од 13.05.2014. године 319

315. Рјешење о привременом именовању члана 
Школског одбора ЈУ Завод за одгој и образовање 
особа са сметњама у психичком и тјелесном 
развоју Тузла, број: 02/1-38-9210-2/14 од 
13.05.2014. године 319

316. Рјешење о разрјешењу предсједника Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Пазар“ Тузла, број: 
02/1-34-5596-2/14 од 13.05.2014. године 319

317. Рјешење о привременом именовању предсједника 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Пазар“ 
Тузла, број: 02/1-34-5596-1/14 од 13.05.2014. 
године 319

318. Рјешење о привременом именовању предсједника 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Сла-
виновићи“ Тузла, број: 02/1-38-9034-1/14 од 
13.05.2014. године 320

319. Рјешење о привременом именовању предсједника 
и члана Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Центар“ Тузла, број: 02/1-38-7748-1/14 од 
13.05.2014. године 320

320. Рјешење о привременом именовању Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Мрамор“ Мрамор, 
Тузла, број: 02/1-38-9063-1/14 од 13.05.2014. 
године 320

321. Рјешење о привременом именовању  Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“ 
Дубоки Поток, Сребреник, број: 02/1-38-9087-
1/14 од 13.05.2014. године 320

322. Рјешење о привременом именовању  Школског 
одбора ЈУ Друга основна школа Живинице, број: 
02/1-34-6184-2/14 од 13.05.2014. године 321

323. Рјешење о привременом именовању  Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Сеона“ Аљковићи, 
Бановићи, број: 02/1-38-5677-2/14 од 13.05.2014. 
године 321

324. Рјешење о привременом именовању  Школског 
одбора ЈУ Средња економско-трговинска школа 
Тузла, број: 02/1-38-9058-1/14 од 13.05.2014. 
године 321

325. Рјешење о привременом именовању предсједника 
и чланова Школског одбора ЈУ Мјешовита 
средња грађевинско-геодетска школа Тузла, број: 
02/1-38-12838/14 од 29.05.2014. године 321

326. Рјешење о привременом именовању предсједника 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Калесија, број: 02/1-38-9079-1/14 од 13.05.2014. 
године 322

327. Рјешење о привременом именовању  Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи, 
број: 02/1-38-5519-2/14 од 29.05.2014. године 322

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

328. Упутство о процесирању трансакција из интерних 
пословних односа кантоналних буџетских  
корисника, број: 07/1-14-13709/14 од 02.06.2014 
године 322

329. Инструкција о измјенама и допунама Инструкције 
о начину распоређивања јавних прихода Буџета 
Тузланског кантона корисницима и извјештавање 
корисника о истим, број:  07/1-14-1575-9/14 од 
28.05.2014 године 324

330. Рјешење о унутрашњој прерасподjели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2014.годину, 
број: 07/1-14-9717/14 од 28.04.2014. године 
(Педагошки завод ТК) 324

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ,
КУЛТУРЕ И СПОРТА

331. Наставни план и програм за занимање 
аутомехатроничар, број: 10/1-38-7809-2/14 од 
26.05.2014. године

324

332. Наставни план и програм за стручно звање 
техничар хидраулике и пнеуматике, број:  10/1-
38-5398-3/14 од 28.05.2014. године 325

333. Допунско Рјешење о испуњавању услова за 
примјену наставних планова и програма за 
стручна звања и занимања, број: 10/1-38-012395-
2/14 од 28.05.2014. године 326

334. Измјене и допуне у Списку средњих школа 
уписаних у Регистар средњих школа, број: 10/1-
38-012395-3/14 од 28.05.2014. године 326
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335. Рјешење, број: 10/1-38-4931-2/14 од 03.06.2014. 
године 327

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ПОВРАТАК

336. Правилник о измјенама и допунама Правилника о 
начину и поступку остваривања права на накнаду 
умјесто плате жени – мајци, односно другом 
лицу у радном односу за вријеме одсуствовања 
са посла ради трудноће, порођаја, односно његе 
дjетета, број: 09/1-02-13276/14 од 27.05.2014 
године 327

337. Протокол за поступање у случајевима просјачења, 
скитње, радне аксплоатације и других видова 
злоупотребе дjеце, број: 09/1-35-S1/14 од 
04.05.2014. године 327

338. Програм расподjеле средстава за материјално 
збрињавање лица у стању социјалне потребе 
за 2014. годину, број: 09/1-14-003320-14 од 
09.04.2014. године 334

339. Програм расподjеле средстава са потрошачке 
јединице 23020019 – субвенција трошкова 
превенције зависности о дрогама за 2014. годину, 
број: 09/1-14-003323-14 од 09.04.2014. године 336

340. Програм расподjеле средстава субвенција за 
дjецу, ученике и студенте за 2014. годину, број: 
09/1-14-003326-14 од 09.04.2014. године 337

341. Програм расподjеле средстава привремених, 
једнократних и других новчаних помоћи за 2014. 
годину, број: 09/1-14-003327-14 од 09.04.2014. 
године 338

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

342. Одлука о суфинансирању мјера здравствене 
заштите животиња на подручју Тузланског 
кантона за 2014. годину, број: 04/1-24-12702/14 
од 26.05.2014. године 339

343. Програм мјера здравствене заштите животиња на 
Тузланском кантону за 2014. годину, број: 04/1-
24-12326/14 од 21.05.2014. године 341

ОГЛАСНИ ДИО

УПИСУ У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА

129. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: „Друштво моде“ I

130. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Ауто-мото клуб „Лоши Момци“ I

131. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Друштво хисторичара Тузланског 
кантона II

132. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Коњички клуб „САЛКАНОВИЋ“ II

133. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Удружење младих ДОБОРОВАЦА II

134. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Удружење грађана поријеклом из 
Санџака на Тузланском кантону II

135. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Удружење „БЕХАР“ Снијежница III

136. Оглас о упису у Регистар удружења Туз-
ланског кантона: Удружење „КРЕАТИВНА 
РАДИОНИЦА“ III

137. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Удружење „Малољетни борци Армије 
Републике Босне и Херцеговине – Опћина Тузла“ III

138. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: МОТО КЛУБ „ПЛАЖА“ IV

139. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Удружење љубитеља спортских игара и 
видео игрица „ЦЛИЦК“ IV

140. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Хуманитарно удружење особа у стању 
социјалне потребе „НАША СТВАРНОСТ“ IV

141. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: САМОСТАЛНА СИНДИКАЛНА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА ЗД РМУ ЂУРЂЕВИК V

142. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског 
кантона: Омладински Рукометни клуб  „Рудар“ 
Бановићи V

143. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Удружење младих 
Бистарца „Опстанак“ V

144. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
грађана Тузланског кантона: ОДБОЈКАШКИ 
КЛУБ ИНВАЛИДА „ЧЕЛИЋ“ – ЧЕЛИЋ VI

145. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: Савез 
демобилисаних бораца ТК VI

146. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Асоцијација студената 
Правног факултета Универзитета у Тузли VI

147. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење навијача „Армија 
Змајева“ VI

148. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Удружење грађана 
„Пријатељи ФК Слобода“ V I

149. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удруже-
ња грађана Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ 
МУСЛИМАНСКЕ ОМЛАДИНЕ „ЕЛ-КАМЕР“ VI

150. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Омладински 
женски рукометни клуб „Јединство“ VI

151. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Спорт клуб „БАМБИ“ VII

152. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: Карате 
клуб – Удружење грађана „Слобода“ VII
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153. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
грађана Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ 
ТАКСИСТА „ТУЗЛА – ТАКСИ“ ТУЗЛА VII

154. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Удружење грађана 
„Еко лидери“ Грачаница VII

155. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
Тузланског кантона: СИНДИКАТ ПЕНЗИОНЕРА 
ОПЋИНЕ ТУЗЛА VII

156. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење ногометних 
инструктора и судија у Бановићима VII

157. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ 
ИНВАЛИДА БАНОВИЋИ VIII

158. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: Удружење 
пензионера-умировљеника опћине Бановићи VIII

159. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
грађана Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ 
ГРАЂАНА СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУ-
ШТВО „КЛЕН“ БАНОВИЋИ VIII

160. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: Савез 
удружења слијепих грађана Тузланског кантона VIII

161. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Културно-умјетничко 
друштво „Братство и Јединство“ Мрамор VIII

162. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Удружење КУНГ 
ФУ WУ СХУ „ЦЕНТАР“ ЗА ОБУКУ VIII

163. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: НОГОМЕТНИ 
КЛУБ „РАТКОВИЋИ“ IX

164. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: САВЕЗ 
ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА ТК IX

165. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
грађана Тузланског кантона: Фудбалски клуб 
„Слобода“ Тузла IX

166. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења 
грађана Тузланског кантона: ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА – КАЛЕСИЈА IX

167. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ 
„ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗНАЊЕ, 
ЗДРАВЉЕ И ПОМОЋ“ IX

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ЗАСТУПНИКА

168. Оглас Опћинског суда у Градачцу о постављењу 
привременог заступника у особи Кемал   Беговић, 
адвокат из Градачца (број: 28 0 P 032287 12 P) IX

169. Оглас Опћинског суда у Градачцу о постављењу 
привременог заступника у особи Минка  Пашић-
Бегановић, адвокат из Тузле (број: 28 0 P 029219 
12 P) X

170. Оглас Опћинског суда у Лукавцу о постављењу 
привременог заступника у особи Божић  
Маринка, сина Стјепана из Доњег Бистарца (број: 
126 0 V 014084 12 V) X

171. Оглас Опћинског суда у Живиницама о 
постављењу привременог заступника у особи  
Костић Љиљани, сестри туженог из Тузле (број: 
33 0 P 006920 08 P) X

172. Рјешење Опћинског суда у Живиницама о 
постављењу привременог заступника у особи  
Галушић Иви, адвокату из Тузле (број: 33 0 P 
010265 09 P 2) XI

173. Рјешење Опћинског суда у Калесији о постављењу 
привременог заступника у особи  Енвер 
Пашчановић, адвокат из Калесије (број: 29 0 P 
018082 13 P) XI

174. Рјешење Опћинског суда у Калесији о постављењу 
привременог заступника у особи  Енвер 
Пашчановић, адвокат из Калесије (број: 29 0 P 
018157 13 P) XI

175. Рјешење Опћинског суда у Тузли о постављењу 
привременог заступника у особи  Диздаревић 
Мирсада, адвокат из Тузле (број: 32 0 P 060406 
11 P) XI

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ

176. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Елведина Куртић XI

177. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Кенан Селимовић XI

178. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Емина Хаџић XI

179. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Шемсудин Хасановић. XI
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OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1- 05-033959/13 od 25.03.2014. 
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu  I,  
pod rednim brojem 119/14,  dana  25.03.2014. godine,  upisano 
je udruženje:  „Društvo mode“. Naziv udruženja na engleskom 
jeziku: “Fashion company“.

Sjedište udruženja je: Trg Alije Izetbegovića bb, 75350 
Srebrenik. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- promocije članstva udruženja, pravnih i fizičkih lica,
- organizacija programa, izvedba programa, revije, 

teatarske predstave,
- izrada promotivnih spotova, RTV reklama, printanih 

reklama, 
- festivali, seminari i kursevi iz oblasti izvedbenih 

umjetnosti, 
- socijalizacija mladih ljudi kroz rad udruženja i sticanje 

novih znaja, s sve u skladu sa zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mujkić Fikret, predsjednik 
Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području : Tuzlanskog kantona. 

Danom upisa u Registar udruženje „Društvo mode“  stiče 
svojstvo pravnog lica. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-002849/14  od  27.3.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,  u knjigu I, pod 
rednim brojem 120/14,  dana  27.3.2014. godine,  upisano je 
udruženje: Auto-moto klub “Loši Momci”.

Naziv na engleskom jeziku je: Auto-bike club „Bad Boy’s“.

Sjedište udruženja je: Živinice, Magistralni put bb. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 
1. Okupljanje takmičara u auto – moto sportu, radi 

ostvarenja ličnih i zajedničkih  potreba i interesa svih oblika auto – 
moto sporta, te organiziranje svih oblika auto – moto takmičenja–
utrka (auto, moto, karting, oldtajmeri), 

2. Atraktivnim programom okuplja u članstvo vlasnike i 
vozače motornih vozila i  motora, kao i prijatelje automobilizma, 

3. Razvija i njeguje međusobnu solidarnost i uzajamnost 
članova Kluba i ostalih sudionika u prometu,

4. Osigurava ostvarivanje članskih prava članovima; 
zastupa interese članova kao  potrošača prometa, automobilizma 
i auto – moto turizma, 

5. Zastupa i štiti interese članova pred državnim organima, 
privrednim i drugim organizacijama, 

6. Organizuje školu sportskih vozača, u skladu sa 
zakonom,

7. Ostvaruje saradnju sa državnim organima, privrednim 
organizacijama i drugim udruženjima  na planu  širenja prometno-
tehničke kulture i preventive u saobraćaju, 

8. Organizuje razne prometno-tehničke i prometno-
vaspitne manifestacije takmičenja: posebno kod školske djece i 
omladine, 

9. Podstiče unapređenje i razvoj auto – moto sporta i auto 
– moto turizma za članove i druge učesnike u prometu, 

10. Organizuje sve vrste auto – moto takmičenja, 
11. Obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za 

Klub, u skladu sa zakonom. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Redžić Mensur, predsjednik 
Kluba. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Auto-moto klub “Loši Momci” stiče 
svojstvo pravnog lica. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-002209/14  od  31.3.2014.  
godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem  121/14,  dana  31.3.2014. godine,  upisano je: 
Društvo historičara Tuzlanskog kantona.  

Skraćeni naziv udruženja je: DHTK.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Dr. Tihomila Markovića broj 1. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. pomaganje unapređivanja nastave historije na svim 

nivoima obrazovanja, kao i stalno stručno obrazovanje nastavnika 
historije,

2. unapređivanje naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti 
historije i da rezultate historijske nauke učini dostupnim najširoj 
javnosti,

3. koordiniranje onih djelatnosti koje se zasnivaju na 
zajedničkim interesima svih članica, posebno djelatnosti koje se 
odnose na međunarodnu saradnju,

4. po mogućnosti izdavanje svog časopisa, historijskog 
lista, zbornika i drugih publikacija,u skladu sa zakonom, 

5. pomaganje razvoja stručnih i naučnih institucija, 
organizacija, zavoda za zaštitu spomenika, arhiva, biblioteka, 
muzeja i sličnih organizacija,
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6. saradnja sa srodnim društvima i udruženjima građana, 
te odgovarajućim savezima i ustanovama,

7. saradnja sa sličnim organizacijama u Federaciji BiH, 
kao i u Bosni i Hercegovini u cjelini i organizacijama u inostranstvu, 
a u skladu sa odgovarajućim državnim

8. propisima i međunarodnim sporazumima u kojima su 
utvrđena prava i obaveze o međunarodnoj saradnji,

9. pomaganje i podsticanje osnivanja organizacija koje 
okupljaju historičare u mjestima gdje za to postoje uvjeti. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Bego Omerčević, 
predsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Društvo historičara Tuzlanskog 
kantona stiče svojstvo pravnog lica. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-004077/14  od 4.4.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,  u knjigu I, 
pod rednim brojem 122/14 , dana 4.4.2014. godine,  upisano je : 
Konjički klub „SALKANOVIĆ“. 

Skraćeni naziv udruženja je: KK „SALKANOVIĆ“.

Sjedište udruženja je: Živinice, Lukavica Gornja bb. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Planiranje, promicanje i razvoj konjičkog sporta u svim 
njegovim oblicima,

2. Organiziranje i provođenje redovitih treninga članova 
radi pripreme za natjecanja u konjičkom sportu, 

3. Organizirano okupljanje i poduka u jahanju djece, 
omladine i odraslih, 

4. Pripremanje svojih članova za sudjelovanje na 
natjecanjima i organizacija konjičkih natjecanja, 

5. Upravljanje sportskim objektima kojih je Klub vlasnik ili 
korisnik, 

6. Poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje 
stručnog rada, 

7. Briga o zdravlju  i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba, 
8. Ukupnom aktivnosti Kluba poticati ljubav prema 

konjima, razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz 
bavljenje sportom, 

9. Organiziranje i sudjelovanje u organiziranju sportskih 
priredbi, natjecanja i manifestacija u skladu sa Zakonom, 

10. Organizacija i provođenje terapijskog jahanja u svrhu 
rehabilitacije osoba s hendikepom i promicanja kvalitete života, 

11. Organizacija i provođenje programa i aktivnosti u svrhu 
smanjenja akumuliranog stresa, poboljšavanja komunikacije, 
jačanja timskog duha te ostvarivanje kohezije i sinergijskog 
efekta u zajedničkom radu kroz jahanje i druženje s konjima, 

12. Organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih 
aktivnosti za sve članove, 

13. Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama 
i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Salkanović Hariz, 
predsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Konjički klub „SALKANOVIĆ“ stiče 
svojstvo pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-033151/13  od  9.4.2014.  

godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  u knjigu I, 
pod rednim brojem 123/14, dana  9.4.2014. godine,  upisano je : 
Udruženje mladih DOBOROVACA.

Sjedište udruženja je: Doborovci, Centar bb, općina 
Gračanica. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Organiziranje seminara, okruglih stolova debatnih 
grupa, javnih skupova, internet foruma, video-konferencija i 
drugih javnih manifestacija mladih na lokalnom, regionalnom 
nivou, 

2. Organiziranje konferencija za medije, organiziranje i 
provođenje informacijskih i propagandnih aktivnosti u skladu s 
ciljevima Udruženja, 

3. Ulaganje vlastitih ili prikupljenih sredstava u izgradnju ili 
popravku objekata, omladinskih centara i omladinskih radionica, 
dječijih igrališta za mlade te drugih objekata koji bi služili 
unapređenju općeg položaja i življenja mladih, koji su ujedno 
neophodni radi postizanja navedenih ciljeva, 

4. Organiziranje i izvođenje, bez naknade, raznih vrsta 
edukacije u domeni informatike, stranih jezika, interkulturne 
komunikacije, interreligijske komunikacije, demokratije i civilnog 
društva, medija, poduzetništva, zanatstva, ekologoije, ljudskih 
prava, 

5. Nabavka i instaliranje potrebne tehničke opreme 
u objektima namijenjenim okupljanju mladih radi učešća u 
edukativnim, sportskim, kulturnim, informacijskim i zabavnim 
sadržajima, 

6. Izdavanje brošura, knjiga, biltena i drugih publikacija 
koje koriste ostvarenju ciljeva Udruženja, u skladu sa zakonom, 

7. Organiziranje prikupljanja i distribucije svih vrsta 
humanitarne pomoći u skladu sa zakonom,  

8. Pružanje pomoći i njege invalidima, starim osobama i 
djeci bez roditeljskog staranja, 

9. Organiziranje pružanja psiho-socijalne pomoći podrške 
samohranim majkama, djeci bez roditeljskog staranja, starim i 
bolesnim osobama i invalidima, 

10. Organiziranje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija 
mladih u humanitarne svrhe, u skladu sa zakonom, 

11. Praćenje i analize pojava u društvu u oblasti ekologije 
te informiranje javnosti o ekološkim pitanjima, 

12. Osnivanje sekcija članova radi organiziranog i 
kontinuiranog održavanja navedenih aktivnosti, 

13. Organizacija dobrovoljnih radnih akcija mladih u cilju 
realizacije ciljeva Udruženja. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Osman Džafić, predsjednik 
Udruženja, Anel Zelinkić, predsjednik Upravnog odbora, Almedin 
Hodžić  zamjenik predsjednika Upravnog odbora i Nihad Bašić, 
član Upravnog odbora.  

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje mladih DOBOROVACA 
stiče svojstvo pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-001077/14 od 14.4.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem 124/14 ,  dana  14.4.2014. godine,  upisano 
je : Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka na Tuzlanskom 
kantonu.

Skraćeni naziv udruženja je: UGPS TK.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Dr. Fuada Idrizbegovića 
broj 26. 
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Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Održavanje redovnih veza kako sa organima vlasti 
tako i sa nevladinim organizacijama Sandžaka bilo preko sekcija 
ili preko organa i rukovodstva Udruženja, 

2. Ostvarivanje sveukupne saradnje sa građanima i 
Udruženjima porijeklom iz Sandžaka u dijaspori, uskladu sa 
Zakonom, 

3. Zaštita i promicanje historijskih, privrednih, ekoloških, 
humanitarnih, nacionalnih, prosvjetnih, socijalnih, kulturnih, 
sporskih i drugih humanih vrijednosti Sandžaka, 

4. Organizovanje naučnih skupova, tribina, književnih 
večeri, muzičko – zabavnih skupova, likovnih izložbi, izdavanje 
brošura i publikacija i drugo za svoje članove, 

5. Poticanje i pomoć svekolikog razvitka Sandžaka, 
6. Ostvarivanje saradnje sa srodnim međunarodnim 

organizacijama, te učešće na sportskim natjecanjima i drugim 
oblicima okupljanja i djelovanja, podsticanje i međusobnog 
pomaganja članova Udruženja i briga o podmlatku Udruženja, 

7. Prikupljanje i objavljivanje podataka o učešću građana 
porijeklom iz Sandžaka u odbranbenom ratu u Bosni i Hercegovini 
u periodu 1992-1995. godine, 

8. Izdavanje stručnih časopisa i drugih publikacija te 
organizovanje stručnih skupova, u skladu sa Zakonom, 

9. Međusobna pomoć članova Udruženja i dr., 
10. Širenje prijateljstva i saradnje sa drugim zavičajnim 

udruženjima, 
11. Razmjena informacija između ljudi i o ljudima sa 

područja Sandžaka, 
12. Humanitarna i druga pomoć socijalno i na drugi način 

ugroženim ljudima na području, 
13. Promovisanje i širenje vrijednosti Sandžaka. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Džidić Sadik, predsjednik 
Udruženja, Šabotić Izet, potpredsjednik Udruženja i Enisa Hodžić 
Osmančević, sekretar Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje građana porijeklom iz 
Sandžaka na Tuzlanskom kantonu stiče svojstvo pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-007650/14  od  28.4.2014.  
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  pod 
rednim brojem 126/14,  dana  28.4.2014. godine,  upisano je : 
Udruženje „BEHAR“ Sniježnica.

Sjedište udruženja je: Teočak, Sniježnica bb, (zgrada 
Mjesne zajednice u Sniježnici)

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. organizacija i vođenje projekata iz oblasti obrazovanja, 
zaštite zdravlja, zaštite prava djece i ostalog socijalno i ekonomski 
ugroženog stanovništva, u skladu sa zakonom, 

2. organizovanje prikupljanja raznih vrsta pomoći i 
donacija u zemlji i inostranstvu za socijalno ugrožene, teško 
oboljele i osobe sa invaliditetom i omogućavanje dopreme pomoći 
i donacija iz zemlje i inostranstva, u skladu sa zakonom, 

3. razvijanje i podsticanje saradnje članova udruženja 
kroz organizovanje treninga, edukativnih skupova, savjetovanja, 
seminara, konferencija, 

4. popularizacija i širenje svijesti građana o značenju 
volonterskog rada, sa osnovnim ciljem jačanja njihovog povjerenja 
u nevladine organizacije i boljeg razumijevanja njihove uloge u 
izgradnji demokratskog društva, 

5. organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva 
za članove Udruženja, u skladu sa zakonom, 

6. stvaranje pozitivnih navika kod članova udruženja 
u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te 
stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena, 

7. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Čeliković Dževad, 
predsjednik Udruženja i Husić Bakir, dopredsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje „BEHAR“ Sniježnica 
stiče svojstvo pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-006840/14  od  30.4.2014.  
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  pod 
rednim brojem 128/14,  dana  30.4.2014. godine,  upisano je : 
Udruženje „KREATIVNA RADIONICA“. 

Sjedište udruženja je: Tuzla, Slavinovići Luke, objekat E, 
lamela F/VI. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 
1. podsticanje razvoja i unapređenja likovne kulture i 

umjetnosti uopšte,
2. stvaranje umjetničko-kreativnog stvaralaštva članova i 

pristalica Udruženja, sa težištem na likovnu umjetnost, kreativne 
radionice, dizajniranje, radionice umjetničkih zanata, i sl.

3. organizovanje likovnih revija i kulturno-umjetničkih 
manifestacija, sa ciljem promovisanja likovne umjetnosti i 
umjetnosti uopšte, u skladu sa zakonom, 

4. pružanje stručne pomoći u uređenju enterijera i 
eksterijera, uređenju javnih izložbenih prostora, pružanje stručnih 
savjeta iz oblasti likovne umjestosti i nabavka sredstava za rad, 
za članove Udruženja, u skladu sa zakonom, 

5. organizovanje kulturno-umjetničkih programa (tak-
mičenja, druženja, koncerti, izložbe i sl.), u skladu sa zakonom, 

6. razvijanje i podsticanje saradnje članova udruženja 
kroz organizovanje treninga, edukativnih skupova, savjetovanja, 
seminara, konferencija, 

7. organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva 
za članove Udruženja, u skladu sa zakonom, 

8. pripremanje i produkcija publicističkih, video i audio 
kreacija Udruženja ili vanjskih saradnika udruženja, u skladu sa 
zakonom,  

9. stvaranje pozitivnih navika kod članova udruženja 
u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te 
stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena, 

10. saradnja sa drugim umjetničkim i sličnim udruženjima i 
organizacijama u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom, 

11. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Pilavdžić Enisa, 
predsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje „KREATIVNA 
RADIONICA“ stiče svojstvo pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-007927/14  od  6.5.2014.  
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem 129/14,  dana  6.5.2014. godine,  upisano je: 
Udruženje „Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine 
– Općina Tuzla“. 

Skraćeni naziv udruženja je: UMBARBiHOT.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ulica Slavka Mičića, broj 8. 
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Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 
1. praćenje ostvarivanja prava članova Udruženja i 

iniciranje donošenja odgovarajućih mjera, u skladu sa Zakonom i 
propisima donesenim na osnovu Zakona, 

2. davanje inicijativa za osnivanje i unapređivanje 
djelovanja lokalnih, kantonalnih, federalnih i državnih organa 
i ustanova koje su značajne za ostvarivanje prava članova 
Udruženja

3. prikupljanje podataka o članstvu, neophodnih za 
izvršavanje poslova iz nadležnosti Udruženja, 

4. uspostavljanje saradnje sa boračkim organizacijama i 
udruženjima, u skladu sa Zakonom, 

5. sudjelovanje u javnim raspravama povodom izrade 
i donošenja Zakona i drugih propisa i dokumenata kojima se 
uređuju prava članova Udruženja, 

6. pružanje pomoći udruženjima i organizacijama na 
formiranju preduzeća ili radionica za profesionalnu rehabilitaciju 
i zapošljavanje članova Udruženja, u interesu zapošljavanja 
članova i stvaranja materijalnih uslova za članove Udruženja, 

7. učestvovanje u poslovima koji se odnose na stambeno 
zbrinjavanje članova Udruženja, 

8. obavljanje i drugih poslova i zadataka u skladu sa 
Zakonom i ovim Statutom. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Isak Memišević, 
predsjednik Upravnog odbora, Mirhan Ćorhodžić zamjenik 
predsjednika Upravnog odbora, Alija Imamović, predsjednik 
Skupštine Udruženja i Kadir Hajdarević, sekretar Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 

Danom upisa u Registar Udruženje „Maloljetni borci Armije 
Republike Bosne i Hercegovine – Općina Tuzla“, stiče svojstvo 
pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-009202/14 od  6.5.2014. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem  131/14,  dana  6.5.2014. godine,  upisan je : 
MOTO KLUB “PLAŽA”.  

Sjedište udruženja je:  Lukavac, Prokosovići bb. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Okupljanje takmičara u moto sportu, radi ostvarenja 
ličnih i zajedničkih potreba i interesa svih oblika moto sporta, te 
organiziranje svih oblika moto takmičenja, 

2. Atraktivnim programom okuplja u članstvo vlasnike i 
vozače motora, 

3. Razvija i njeguje međusobnu solidarnost i uzajamnost 
članova Kluba i ostalih sudionika u prometu, 

4. Osigurava ostvarivanje članskih prava članovima, 
zastupa interese članova kao potrošača prometa i moto turizma,  

5. Zastupa i štiti interese članova pred državnim organima, 
privrednim i drugim organizacijama, 

6. Organizuje školu sportskih motor-vozača, u skladu sa 
zakonom, 

7. Ostvaruje saradnju sa državnim organima, privrednim 
organizacijama i drugim udruženjima na planu širenja prometno-
tehničke kulture i preventive u saobraćaju, 

8. Organizuje razne prometno-tehničke i prometno-
vaspitne manifestacije tekmičenja: posebno kod omladine, 

9. Podstiče unaprjeđenje i razvoj moto sporta i moto 
turizma za članove i druge učesnike u prometu, 

10. Organizuje sve vrste moto takmičenja, 
11. Obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za 

Klub, u skladu sa zakonom. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Jasmin Alić, predsjednik 
Udruženja.

Udruženje će djelovati na području :  Tuzlanskog kantona. 

Danom upisa u Registar udruženje MOTO KLUB “PLAŽA”, 
stiče svojstvo pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-006833/14 od  7.5.2014.  
godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem   132/14 ,  dana  7.5.2014. godine,  upisano je: 
Udruženje ljubitelja sportskih igara i video igrica “CLICK” .

Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „CLICK“. 

Sjedište udruženja je:  Tuzla, ul. Turalibegova br. 55. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 
1. okupljanje omladine i odraslih građana u cilju 

rekreativnog bavljenja snooker i bilijar sportom, pikado i video 
igrama, kao i drugim zabavnim igrama, u skladu sa zakonom, 

2. da kroz prijateljsko druženje omladine i odraslih 
građana razvijaju i unapređuju međusobno razumijevanje i 
poštovanje, 

3. sudjelovanje u natjecanjima prijateljskog i službenog 
karaktera, 

4. učestvovanje na takmičenjima u zemlji i inozemstu, 
5. organizovanje turnirskih natjecanja, 
6. popularizacija i propagiranje snookera, bilijara, 

video igara, pikado igrica i drugih zabavnih igara, na zakonom 
dozvoljene načine, 

7. saradnja sa drugim sličnim udruženjima u zemlji 
i inostanstvu, radi razmjene iskustava, razvijanja prijateljsih 
odnosa, saradnje i pomoći u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti 
Udruženja i sl., 

8. organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva i 
izleta za članove Udruženja,

9. organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih i 
animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe i 
sl.), u skladu sa zakonom, 

10. usluge keteringa, kantine ili kafe kluba, u skladu sa 
odlukom i potrebama Udruženja i u skladu sa zakonom, a radi 
osiguranja održivosti Udruženja, 

11. stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija članova 
u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te 
stvaranje pozitivih navika u korištenju slobodnog vremena. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Edin Omerović, predsjednik 
Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Općine Tuzla. 

Danom upisa u Registar  Udruženje ljubitelja sportskih igara 
i video igrica “CLICK” stiče svojstvo pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-008688/14 od  8.5.2014.  
godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  u knjigu I, 
pod rednim brojem 134/14,  dana  8.5.2014. godine,  upisano je: 
Humanitarno udruženje osoba u stanju socijalne potrebe „NAŠA 
STVARNOST“ .

 
Skraćeni naziv udruženja je: “NAŠA STVARNOST“. 

Sjedište udruženja je:   Tuzla, ul. Meše Selimović 89. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 
1. Okupljanje volontera, omladine te odraslih osoba radi 

bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom, 
2. Doprinos kvaliteti življenja djece, mladih, osoba različite 

životne dobi, žena, kao i oboljelih osoba, 
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3. Pomoć svim licima kojima je neophodna pomoć, 
prvenstveno humanitarna pomoć, 

4. Pomoć u radu i doprinos kvalitetu života osobama 
manjinske populacije, 

5. Razvoj multietničke kulture i kreiranje boljih uslova za 
razvoj istih, podrška suživota svih naroda i narodnosti u BiH, 

6. Organizacija humanitarnih akcija prikupljanja odjeće, 
obuće, hrane, higijenskih sredstava, novčanih sredstava, 
sredstava i pomagala za liječenje oboljelih osoba, 

7. Pomoć i rad samohranim roditeljima, bez obzira na 
spol, 

8. Pomoć i rad sa djecom bez roditeljskog staranja, 
9. Preventivno uticanje na mlade u cilju borbe protiv 

raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol...),
10. Rad na edukaciji i organizovanje radionica i seminara 

za mlade kao i za osobe starije životne dobi i žena, 
11. Organizovanje kreativnih radionica i seminara, kao i 

raznih edukativnih seminara i kurseva, u skladu sa zakonom, 
12. Rad na unaprijeđenju zdravlja za sve građane 

(omladina, stariji, žene), organizovanje edukacija vezano za iste, 
13. Implementacija i promocija projekata za zaštitu 

životnog okoliša, te razvoj ekološke   svijesti i podsticanje građana 
na aktivno sudjelovanje u tim projektima, 

14. Organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i 
sličnih tematskih skupova, 

15. Podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti i 
sporta, 

16. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije, 
17. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 

ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom,
18. I druge djelatnosti koje se mogu tretirati kao 

humanitarne. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Sabina Glogić predsjednik 
Udruženja, i  Mirsad Jaranović, potpredsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području:  Tuzlanskog kantona. 

Danom upisa u Registar Humanitarno udruženje osoba u 
stanju socijalne potrebe „NAŠA STVARNOST“ stiče svojstvo 
pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-007862/14 od 9.5.2014. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem 135/14,  dana 9.5.2014. godine,  upisano 
je: SAMOSTALNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZD RMU 
ĐURĐEVIK.

Skraćeni naziv udruženja je: SSO ZD RMU Đ. 

Sjedište udruženja je:  Đurđevik bb. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Inicira uvezivanje, upoznavanje, educiranje članstva u 
interesne oblasti, a posebno u okviru ostvarivanja radničkih prava 
koja proizilaze iz Zakona o radu, Kolektivnog ugovora i ostalih 
propisa, 

2. Promovira i osnažuje zajedništvo i solidarnost među 
radnicima, neovisno o nacioalnoj pripadnosti, spolu, vjeri i sl., 

3. Zalaže se za slobodno i demokratsko uređenje BiH, 
te za izgradnju i očuvanje Bosne i Hercegovine kao slobodne, 
pravne i socijalne države, 

4. Promovira radnička prava i prava sindikata u skladu sa 
međunarodnim sporazumima i konvencijama, 

5. Zalaže se protiv zloupotrebe i eksploatacije radnika 
mimo utvrđenih propisa, 

6. Uspostravlja kontakte i sarađuje sa sličnim vladinim i 
nevladinim organizacijama, institucijama i agencijama u Bosni i 
Hercegovini i inostranstvu, 

7. Podržava razvoj svih oblika znanosti s posebnim 
akcentom na uključivanje u savremena tehničko-tehnološka 
dostignuća u oblasti proizovdnje uglja i dr. Podržava 
demokratizaciju društva i učestvuje u procesima tranzijskih 
reformi u Bosni i Hercegovini. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Samid Butković, Glavni 
Povjerenik Udruženja i Ramiz Zenunović, zamjenik Glavnog 
Povjerenika Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području:  Tuzlanskog kantona. 

Danom upisa u Registar SAMOSTALNA SINDIKALNA 
ORGANIZACIJA ZD RMU ĐURĐEVIK stiče svojstvo pravnog 
lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-008406/14  od  12.5.2014.  
godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem   137/14 ,  dana  12.5.2014. godine,  upisan je 
: Omladinski Rukometni klub „Rudar“ Banovići.

Skraćeni naziv udruženja je: ORK „Rudar“ Banovići. 

Sjedište udruženja je: Banovići, ulica Božićka Banovića 8. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 
1. Okuplja pionire, omladinu i odrasle građane u cilju 

aktivnog bavljenja sportom, 
2. Učestvuje u sportskim takmičenjima koje organizuje 

Rukometni savez BiH, 
3. Ostvaruje i surađuje sa općinskim, kantonalnim i 

državnim Savezima i preko njih sa Olimpijskim komitetom BiH, 
4. Stara se o primjeni pravila rukometa i unapređenju 

moralnih normi kod svakog pojedinca, 
5. Ostvaruje suradnju sa školama u cilju omasovljenja 

sporta kod mladih uzrasta, 
6. Učestvuje u preduzimanju i drugih akcija koje su 

usmjerene na ostvarivanju programskih ciljeva kluba, 
7. Stupa u pregovore sa potencijalnim sponzorima i nudi 

im publicitet u vidu reklama na dresovima i igalištima, 
8. Omogućava nastup svojih čanova u Reprezentaciji i 

njenim salekcijama, 
9. Organizacija sportskih priredbi i manifestacija. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Bećić Mirsad, predsjednik 
Upravnog odbora Kluba. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Omladinski Rukometni klub 
„Rudar“ Banovići stiče svojstvo pravnog lica.  
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-059530/12 od   21.12.2012. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, 
pod rednim brojem 296,  dana   21.12.2012.  godine upisana je  
slijedeća  promjena:

1. Udruženje  mladih Bistarca „Opstanak“  vrši promjenu 
predsjednika  Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika  Tunjić Vedrana imenuje novoizabrani predsjednik 
Pavić Danijel  i promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što 
se umjesto dosadašnjeg  predsjednika  Upravnog odbora Tomić 
Petra imenuje novoizabrani  predsjednik  Tunjić Andrijana. 

2. Razrješavaju se raniji članovi  Upravnog odbora 
Udruženja mladih Bistarca „Opstanak“: Tomić Petar, Tunjić 
Vedran, Đulabić Ivana, Marković Mladen i Vareškić Božana. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Tunjić 
Andrijana, Pejić Bojan, Tunjić Ivana, Tunjić Leon, Tunjić Ninoslav 
i Banović Marijana. 
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3. Udruženja mladih Bistarca „Opstanak“ predstavlja 
i zastupa  Pavić Danijel, novoizabrani predsjednik  Skupštine 
umjesto Tunjić Vedrana dosadašnjeg predsjednika, Tunjić 
Andrijana novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto 
Tomić Petra dosadašnjeg predsjednika i Tunjić Ivana novoizabrani 
član Upravnog odbora umjesto Vareškić Božane dosadašnjeg 
člana Upravnog odbora. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-060966/12  od  1.2.2013. 
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona 
u knjigu  II, pod rednim brojem  936, dana  1.2.2013. godine,  
upisana je slijedeća promjena:

1. ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA “ČELIĆ” - ČELIĆ  
vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Smajlović Edina imenuje novoizabrani 
predsjednik Ljaljić Damir  i promjenu predsjednika Upravnog 
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Muminović 
Seada imenuje novoizabrnai predsjednik Halilović Enver. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
udruženja  ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA “ČELIĆ” - ČELIĆ  : 
Muminović Sead, Mrkaljević Muhamed, Mujić Rasim, Šadić 
A.Muhamed, Kahrimanović Alija, Smajlović Edin, Čirić Hasan, 
Kovčić Dževad, Muminović Ramiz, Mešković Kemal, Salihović 
Husejn i Halilović Hajrudin. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Upravnog odbora: Begović Mehmedalija, Pajkanović Željko 
i Hović Ibro, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Halilović 
Enver i Smajić Muharem. 

3. ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA “ČELIĆ” - ČELIĆ  
predstavlja i zastupa : Ljaljić Damir novoizabrani predsjednik 
Skupštine umjesto Smajlović Edina dosadašnjeg predsjednika, 
Halilović Enver predsjednik Upravnog odbora i Smajić Muharem 
sekretar Kluba.

4. Odobrava se  izmjena i dopuna Statuta ODBOJKAŠKOG  
KLUBA INVALIDA “ČELIĆ” - ČELIĆ shodno Odluci od 12.12.2012.  
godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: : UP1-06/1-05- 010908/13 od 
17.5.2013. godine   u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I,  pod rednim brojem  263   dana  17.5.2013. 
godine upisana je slijedeća promjena:

 
1. Razrješava se raniji član Predsjedništva Saveza 

demobilisanih boraca TK : Poljaković Mehmed. Umjesto njega se 
imenuje novi član Predsjedništva Dedić Ibrahim, a i dalje ostaju 
članovi Predsjedništva: Brčaninović Fahrudin, Orić Naser, Hodžić 
Asim, Alić Mirzet, Ahmić Mirza, Okačić Fehim, Mahmutović Zudin, 
Đulić Izet, Halilović Abdurahman, Salkić Muaz, Halilović Vahidin, 
Hodžić Niaz, Isić Zijad, Mustafić Mirsad, Zukić Sedat, Kičić Emir i 
Rustemović Hamzalija. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-034133/13 od  25.03.2014. 
godine u Registar udruženja  u knjigu II, pod rednim brojem 262, 
dana  25.03.2014. godine upisane su slijedeće promjene:

1. Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta 
u Tuzli, vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Rasima Ibrahimagića, imenuje 
novoizabrani predsjednik Udruženja Muhamed Kulo.

2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog vijeća Asocijacije 
studenata Pravnog  fakulteta Univerziteta u Tuzli: Naida Ćosićkić, 
Indira Alić, Asmir Šestan, Mirsad  Karić, Dženet Džebo, Azra 
Jahić (sekretar), Almira Smajić (predsjednica  Izvršnog vijeća), 
Muhamed Kulo, Nerma Ribić, Lana Nikić, Dženita Bečirović 
i  Melika Jahić. Umjesto njih se imenuju novi članovi Izvršnog 
vijeća: Asmir  Šestan (predsjednik Izvršnog vijeća), Maida Đonlić 
(sekretar), Admir Huskanović,  Emina Mešić, Lejla Jahić, Naida 

Ajanović, Šeherzada Jakupović, Azra Jahić,  Irena Ibrahimović, 
Nedim Ribić, Nerma Ribić i Vildana Bašić.

3. Asocijaciju studenata Pravnog fakulteta Univerziteta 
u Tuzli, predstavlja i zastupa Muhamed Kulo, novoizabrani 
predsjednik Udruženja, umjesto Rasima Ibrahimagića, 
dosadašnjeg predsjednika Udruženja.

4. Prestaje pravo zastupanja i predstavljanja Rasimu 
Ibrahimagiću, dosadašnjem predsjedniku Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-00005846/14 od 3.4.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, 
pod rednim brojem 525/11, dana  3.4.2014. godine upisana je 
slijedeća promjena:

1. Udruženje navijača „Armija Zmajeva“, mijenja sjedište 
tako što je umjesto ranijeg sjedišta u Živinicama, Druga ulica 71, 
sada sjedište u Živinicama, ulica Oslobođenja bb.  

2. Udruženje navijača „Armija Zmajeva“ vrši promjenu 
predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Goletić Edina, imenuje novoizabrani predsjednik 
Tihić Hariz i promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što 
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Goletić Edina, imenuje 
novoizabrani predsjednik Budimlić Aziz. 

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja navijača „Armija Zmajeva“: Tihić Hariz, Mujanović 
Ermin, Trumić Mensur i Goletić Almir. Umjesto njih se imenuju 
novi članovi Upravnog odbora: Siočić Denis, Mujčinović Adis, 
Hozić Emira i Siočić Denisa. 

4. Udruženje navijača “Armija Zmajeva” predstavlja i 
zastupa Tihić Hariz, novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto 
Goletić Edina, dosadašnjeg predsjednika Udruženja.

5. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Goletić 
Edinu dosadašnjem predsjedniku Udruženja. 

6. Odobrava se izmjena Statuta Udruženja navijača 
„Armija Zmajeva“ shodno Odluci  Skupštine broj: 01/2014 od 
1.4.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005419/13  od  3.4.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod 
rednim brojem  3/13, dana  3.4.2014. godine upisana je slijedeća 
promjena:

1. Razrješeni su raniji članovi Upravnog odbora Udruženja 
građana „Prijatelji FK Sloboda“: Arnaut Almir, Berbić Zlatko, 
Karač Mirza, Rakanović Damir i Hajvaz Edin. Umjesto njih se 
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Cipurković Samir, Jović 
Aleksandar, Duspara Josip, Sejranić Emir i Pepić Peđa, a i dalje 
ostaju članovi Upravnog odbora: Suman Miralem, Čolić Nermin, 
Bajrić Eldar, Azapagić Amir, Jusufović Eldar i Krdžalić Adnan. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-006433/14 od  3.4.2014.  
godine u Registar udruženja  građanaTuzlanskog kantona u 
knjigu I, pod rednim brojem 444,  dana  3.4.2014.   godine upisana 
je slijedeća promjena:

1. Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJA MUS-
LIMANSKE OMLADINE „EL-KAMER“, u Registar udruženja 
Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 444.

2. Udruženje je prestalo sa radom 03.03.2014. godine, 
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001146/14 od  25.03.2014. 
godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim brojem 649, 
dana  25.03.2014. godine upisane su slijedeće promjene:
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1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Omladinski ženski rukometni klub „Jedinstvo“: Hasić Alija, Tomić 
Zvjezdan, Davidović Danijel i Kadrić Dževad. Umjesto njih se 
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Osmanović Mirela,  Piralić 
Amir, Osmanović Elmir i Jurčenko Goran, a i dalje ostaje član 
Upravnog odbora Dervišbegović Almir – predsjednik Upravnog 
odbora i ujedno predsjednik Kluba.

2. Omladinski ženski rukometni klub „Jedinstvo“, 
predstavlja i zastupa Grabčanović Elmir, novoizabrani direktor 
Kluba, umjesto Osmanović Mirele, dosadašnjeg direktora Kluba.

3. Prestaje pravo zastupanja i predstavljanja Osmanović 
Mireli, dosadašnjem direktoru Kluba.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-005566/14 od 3.4.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod 
rednim brojem 276, dana  3.4.2014. godine upisana je slijedeća 
promjena:

1. Sport Klub „BAMBI“ mijenja sjedište tako što je umjesto 
ranijeg sjedišta u Tuzli, Stupine B-9, sada sjedište u Tuzli, ul. 
Goste Lazarevića bb – stadion Sport Kluba „BAMBI“. 

2. Odobrava se izmjena Statuta udruženja Sport Klub 
„BAMBI“ shodno Odluci  od 08.03.2014. godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-005396/14 od 4.4.2014.  
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I, pod rednim brojem 320, dana  4.4.2014. godine upisana 
je slijedeća promjena:

1. Karate klub – Udruženje građana „Sloboda“, vrši 
promjenu naziva tako što je sada naziv Karate klub „Sloboda“ 
i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg 
skraćenog naziva: KK – U G „Sloboda“, sada skraćeni naziv: KK 
„Sloboda“. 

2. Karate klub „Sloboda“ mijenja sjedište tako što je 
umjesto ranijeg sjedišta Tuzla, Partizanska 2, sada sjedište Tuzla, 
ul. Hadžibakir Bega Tuzlića 1.

3. Karate klub „Sloboda“ vrši promjenu predsjednika 
Skupštine koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, tako što 
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Ferizović Elvira, imenuje 
novoizabrani predsjednik Kluba i predsjednik Upravnog odbora 
Husanović Muhamed, i promjenu zamjenika predsjednika 
Skupštine koji je ujedno bio i zamjenik Upravnog odbora Husanović 
Muhamed imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika Kluba i 
zamjenik predsjednika Upravnog odbora Nurkić Bedrudin.

4. Karate klub „Sloboda“ predstavlja i zastupa Husanović 
Muhamed, novoizabrani predsjednik Kluba, umjesto Ferizović 
Elvira, dosadašnjeg predsjednika Skupštine i Nurkić Bedrudin, 
novoizabrani zamjenik predsjednika Kluba umjesto Husanović 
Muhameda dosadašnjeg predsjednika Skupštine Kluba.  

5. Prestaje pravo zastupanja i predstavljanja Ferizović 
Elviru, dosadašnjem predsjedniku Skupštine i Upravnog 
odbora Kluba i Husanović Muhamedu, dosadašnjem zamjeniku 
predsjednika Skupštine i Upravnog odbora Kluba. 

6. Odobrava se promjena djelatnosti Karate kluba 
„Sloboda“ tako da je osnovni sadržaj djelatnosti Kluba: 

„-   škola karatea (djeca, kadeti/kadetkinje, juniori/juniorke, 
seniori/seniorke),

- takmičarska grupa (djeca, kadeti/kadetkinje, juniori/
juniorke seniori/senioirke),

- učešće na takmičenjima u borbama i katama, ekipno i 
pojedinačno, 

- organizovanje gimnastike i drugih sličnih sportskih 
aktivnosti, 

- organizovanje vježbanja za osobe sa umanjenim 
sposobnostima, 

- organizovanje igara na sreću (tombola), u skladu sa 
Zakonom“.

7. Odobrava se Statut Karate kluba „Sloboda“ shodno 
Odluci broj: 6/2014. od 27.02.2014. godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-006226/14 od 9.4.2014.  
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I, pod rednim brojem 136, dana  9.4.2014. godine upisana 
je slijedeća promjena:

1. UDRUŽENJE TAKSISTA „TUZLA - TAKSI” TUZLA, 
mijenja sjedište tako što je umjesto ranijeg sjedišta u Tuzli, ul. 
Mustafe Hukića br. 1, sada sjedište u Tuzli, ul. Slatina br. 8.  

2. Odobrava se izmjena Statuta UDRUŽENJA TAKSISTA 
„TUZLA - TAKSI” TUZLA shodno Odluci  od 09.03.2014. godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-004684/14 od 9.4.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod 
rednim brojem 59/13, dana  9.4.2014. godine upisana je slijedeća 
promjena:

1. Udruženje građana “Eko lideri” Gračanica mijenja 
sjedište tako što je umjesto ranijeg sjedišta u Gračanici ul. 
Obućarska br. 4, sada sjedište u Gračanici ul. 111. Gračaničke 
brigade br. 1. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja građana “Eko lideri” Gračanica: Lutvija Čolo i Anela 
Hamidović. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog 
odbora: Bakir Sulejmanović i Damir Delić, a i dalje ostaju članovi 
Upravnog odbora: Samir Husić, Mirza Džafić, Zakira Đogić, 
Samra Sumbić, Suljo Topčagić, Almin Đogić, Amra Sumbić, 
Kenan Hasić, Kemal Helić, Šefik Hasić i Nusreta Mustajbašić. 

3. Odobrava se izmjena Statuta Udruženja građana “Eko 
lideri” Gračanica shodno Odluci  broj: 15/13 od 30.12.2013.  
godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006758/14 od 9.4.2014 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod 
rednim brojem  246,  dana  9.4.2014. godine upisana je slijedeća 
promjena:

1. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora 
udruženja SINDIKAT PENZIONERA OPĆINE TUZLA: Pavić 
Fabijan i Ferenc Gordana. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Izvršnog odbora: Marković Božo i Šabanović Suvada, a i dalje 
ostaju članovi Izvršnog odbora: Ramić Muhamed, Šiljković Fuad, 
Čerkezović Mujo, Ajšić Senail i Šljivić Dževad. 

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta SINDIKATA 
PENZIONERA OPĆINE TUZLA shodno odluci od 18.03.2014. 
godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-034720/13   od  
10.4.2014.  godine  u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u 
knjigu  II, pod rednim brojem  695/13,  dana 10.4.2014.  godine 
upisana je  slijedeća  promjena:

1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja 
nogometnih instruktora i sudija u Banovićima shodno Odluci od 
24.12.2013.godine i prečišćeni tekst Statuta od decembra, 2013. 
godine. 

2. Izmjena i dopuna Statuta i prečišćeni tekst Statuta, 
kako je navedeno u tački 1. ovog rješenja upisana je u Registar 
udruženja u knjigu II, pod rednim brojem  695/13, dana 10.4.2014. 
godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-006203/14 od 10.4.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod 
rednim brojem 71, dana  10.4.2014. godine upisana je slijedeća 
promjena:

1. UDRUŽENJA INVALIDA BANOVIĆI, vrši promjenu 
naziva tako što je sada naziv Udruženje osoba s invaliditetom 
Opštine Banovići.

2. Udruženje osoba s invaliditetom Opštine Banovići, 
mijenja sjedište tako što je umjesto ranijeg sjedišta, Banovići, 
Dom kulture, sada sjedište Banovići, Rudarska 9.

3. Udruženje osoba s invaliditetom Opštine Banovići, 
vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Hodžić Edisa imenuje novoizabrani 
predsjednik Udruženja Alispahić Nevzeta. 

4. Udruženje osoba s invaliditetom Opštine Banovići, 
zastupa i predstavlja Alispahić Nevzeta, novoizabrani predsjednik 
Udruženja, umjesto Hodžić Edisa dosadašnjeg predsjednika 
Udruženja. 

5. Prestaje pravo zastupanja i predstavljanja Hodžić 
Edisu dosadašnjem predsjedniku Udruženja.

6. Odobrava se Statut Udruženja osoba s invaliditetom 
Opštine Banovići shodno Odluci broj: 02 od 14.03.2014. godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj : UP1-06/1-05-007276/14 od 14.4.2014. 
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I, pod rednim brojem 93, dana 14.4.2014. godine upisana 
je slijedeća promjena:

1. Udruženje penzionera-umirovljenika općine Banovići 
vrši promjenu predsjednika Izvršnog odbora tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Kamenjašević Ibrahima imenuje 
novoizabrani predsjednik Rahmanović Mehemed i promjenu 
zamjenika predsjednika Izvršnog odbora tako što se umjesto 
dosadašnjeg zamjenika Rahmanović Fajika imenuje novoizabrani 
zamjenik Kahrimanović Enes. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora 
Udruženja penzionera- umirovljenika općine Banovići: 
Kamenjašević Ibrahim i Arnautović Halima. Umjesto njih se 
imenuju novi članovi Izvršnog odbora: Bojić Fehim i Kahrimanović 
Enes, a i dalje ostaju članovi Izvršnog odbora: Pirić Safet, 
Rahmanović Fajik, Hasić Ibrahim, Čedić Derviš, Rahmanović 
Mehemed, Sarić Ibrahim i Varešević Šahbaz.  

3. Udruženje  penzionera - umirovljenika općine Banovići 
predstavlja i zastupa Rahmanović Mehemed, predsjednik 
Izvršnog odbora umjesto Kamenjašević Ibrahima dosadašnjeg 
predsjednika i Kahrimanović Enes novoizabrani zamjenik 
predsjednika umjesto Rahmanović Fajika dosadašnjeg zamjenika 
predsjednika. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:UP1-06/1-05-006210/14  od  11.4.2014. 
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I, pod rednim brojem  191, dana  11.4.2014. godine upisana 
je slijedeća promjena:

1. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO „KLEN” BANOVIĆI vrši promjenu predsjednika 
Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Kapić 
Admira, imenuje novoizabrani predsjednik Muhić Edin i promjenu 
dopredsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg 
dopredsjednika Nazibegović Admira, imenuje novoizabrani 
dopredsjednik Fajić Elvis.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
UDRUŽENJA GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO 
„KLEN” BANOVIĆI: Lugavić Nihad, Pirić Goran, Nazibegović 
Admir, Hirkić Zlatko, Mešanović Safer, Rizvić Ibrahim, Dostović 
Rasim i Kapić Admir. Umjesto njih se imenujuju novi članovi 
Upravnog odbora: Muhić Edin, Fajić Elvis, Limaj Darko, Štimac 

Željko, Rahimić Nermin, Nukić Rizvo, Ahmetašević Amir i Hadžić 
Enes, a i dalje ostaje član Upravnog odbora Pračer Boris. 

3. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO „KLEN” BANOVIĆI predstavlja i zastupa: Muhić 
Edin, novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Kapić Admira 
dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005146/14  od 17.4.2014. 
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I i II, pod rednim brojem 334 i 771, dana 17.4.2014. godine 
upisana je slijedeća promjena:

1. Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog 
kantona vrši promjenu predsjednika Saveza tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Sinanović Zehre imenuje novoizabrani 
predsjednik Topić Fahrudin.

2. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Sinanović 
Zehri dosadašnjem predsjedniku Saveza. 

3. Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona 
predstavlja i zastupa Topić Fahrudin novoizabrani predsjednik 
Saveza umjesto Sinanović Zehre dosadašnjeg predsjednika, 
Jašarević Jasmin zamjenik predsjednika i Arapčić Sakib izvršni 
direktor Saveza. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-008036/14 od 17.4.2014.  
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, 
pod rednim brojem 117/14, dana 17.4.2014. godine,upisana je 
slijedeća promjena:

1. Kulturno-umjetničko društvo „Bratstvo i Jedinstvo“ 
Mramor mijenja sjedište tako što je umjesto ranijeg sjedišta: 
Rudarski dom, Mramor, ul. 26. Augusta bb, sada sjedište: Marina 
Glava bb, Mramor.  

2. Odobrava se izmjena Statuta Kulturno-umjetničkog 
društva „Bratstvo i Jedinstvo“ Mramor  shodno Odluci  od 
10.4.2014. godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-033881/13 od  23.4.2014. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod 
rednim brojem  108, dana 23.4.2014. godine upisana je slijedeća 
promjena:

1. Udruženje KUNG FU WU SHU „CENTAR“ ZA OBUKU 
mijenja sjedište tako što je umjesto ranijeg sjedišta: Tuzla, ul. 
Slani Bunari broj 7, sada sjedište:  Gornja Tuzla, ul. Abdurahman 
Saračević Aco br. 100. 

2. Udruženje KUNG FU WU SHU „CENTAR“ ZA OBUKU 
vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika: Jašarević Benazdina imenuje 
novoizabrana predsjednica: Jašarević Lamija.

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja KUNG FU WU SHU „CENTAR“ ZA OBUKU:Jašarević 
Benazdin, Osmanović Jasmin i Karahasanović Sadik. Umjesto 
njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Jašarević Lamija, 
Ređić Emir i Jašarević Benazdin.  

4. Udruženje KUNG FU WU SHU „CENTAR“ ZA 
OBUKU predstavlja i zastupa Jašarević Lamija, novoizabrana 
predsjednica Upravnog odbora, umjesto Jašarević Benazdina, 
dosadašnjeg predsjednika. 

5. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Jašarević 
Benazdinu, dosadašnjem predsjedniku Udruženja. 

6. Odobrava se izmjena Statuta Udruženja KUNG FU 
WU SHU „CENTAR“ ZA OBUKU  shodno Odluci  od 05.12.2013. 
godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006324/14 od  23.4.2014. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod 
rednim brojem  350, dana  23.4.2014.godine upisana je slijedeća 
promjena:

1. NOGOMETNI KLUB „RATKOVIĆI” vrši promjenu 
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Glibanović Nermina, imenuje novoizabrani 
predsjednik Adžikić Sejdija.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
NOGOMETNOG KLUBA „RATKOVIĆI“ : Glibanović Nermin, 
Zejčirović Semir, Ahmetović Admir, Bešić Mersed i Ahmetović 
Meksud. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: 
Adžikić Sejdija, Bešić Galib, Bešić Safet, Hasić Osman i Begić 
Senahid.

3. NOGOMENTI KLUB „RATKOVIĆI” predstavlja i 
zastupa: Adžikić Sejdija, novoizabrani predsjednik Upravnog 
odbora, umjesto Glibanović Nermina dosadašnjeg predsjednika 
Upravnog odbora. 

4. Prestaje pravo zastupanja i predstavljanja Glibanović 
Nerminu, dosadašnjem predsjedniku Upravnog odbora. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-004937/14 od  23.4.2014.  
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu 
I,  pod rednim brojem  263, dana 23.4.2014. godine upisane su 
slijedeće promjene:

1. SAVEZ DEMOBILISANIH BORACA TK vrši promjenu 
predsjednika Skupštine Saveza tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Imširović Bajre imenuje novoizabrani predsjednik 
Huseinović Husein.

2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva SAVEZA 
DEMOBILISANIH BORACA TK: Isić Zijad i Brčaninović Fahrudin. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva: Imamović 
Rahim i Mušić Ibrahim, a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: 
Hodžić Niaz, Ahmić Mirza, Orić Naser, Kičić Emir, Mustafić 
Mirsad, Alić Mirzet, Okačić Fehim, Salkić Muaz, Hodžić Asim, 
Zukić Sedat, Halilović Abdurahman, Đulić Izet, Halilović Vahidin, 
Dedić Ibrahim, Rustemović Hamzalija i Mahmutović Zudin.

3. SAVEZ DEMOBILISANIH BORACA TK predstavlja 
i zastupa: Hodžić Niaz, predsjednik Saveza, Ahmić Mirza, 
dopredsjednik Saveza i Huseinović Husein novoizabrani 
predsjednik Skupštine Saveza umjesto Imširović Bajre 
dosadašnjeg predsjednika Skupštine. 

4. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Imširović 
Bajri dosadašnjem predsjedniku Skupštine Saveza. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-05-005164/14 od  24.4.2014. 
godine  u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona 
u knjigu I, pod rednim brojem 283,  dana   24.4.2014.  godine 
upisana je  slijedeća  promjena:

1. Fudbalski klub “Sloboda” Tuzla vrši promjenu 
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Upravnog odbora Kovačević Merseda imenuje 
novoizabrani  predsjednik Husić Azmir.

2. Fudbalski klub “Sloboda” Tuzla  predstavlja i zastupa 
Muharemagić Mirsad predsjednik Skupštine  i Husić Azmir  
novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Kovačević 
Merseda dosadašnjeg predsjednika.

3. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Kovačević 
Mersedu dosadašnjem predsjedniku Upravnog odbora. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-004855/14 od 7.5.2014. 

godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I, pod rednim brojem  385, dana  7.5.2014. godine upisana 
je slijedeća promjena:

1. ORGANIZACIJA DEMOBILISANIH BORACA – 
KALESIJA vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se 
umjesto dosadašnjeg predsjednika Aščić Dževada imenuje 
novoizabrani predsjednik Omerović Mahmut.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-007626/14 od  12.5.2014. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod 
rednim brojem 77, dana 12.5.2014. godine upisana je slijedeća 
promjena:

1. UDRUŽENJE „HUMANITARNA ORGANIZACIJA 
ZNANJE, ZDRAVLJE I POMOĆ“ predstavlja i zastupa Nurkić 
Meliha, menadžer Udruženja i Junuzagić Hasija član Skupštine 
Udruženja.
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OGLAS O POSTAVLJENJU 
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 28 0 P 032287 12 P 
Gradačac, 24.04.2014. godine 

Općinski sud u Gradačcu, sudija Milada Topčić, u pravnoj 
stvari tužitelja Općine Gradačac, zastupana po Općinskom 
pravobranilaštvu, protiv tuženih: Halilović Ibrahim sin Omera 
iz Međiđe Donje, Halilović Bajro sin Omera iz Međiđe Donje, 
Halilović Ahmet sin Sadika iz Međiđe Donje, Kujraković Hanča 
kći Saliha iz Zelinje Donje, Kujraković Havka kći Saliha iz Zelinje 
Donje, Mujanović Mevla kći Saliha iz Zelinje Donje, Mrkonjić 
Muharem sin Bajre iz Međiđe Donje, Fazlić Ibrahim sin Alije iz 
Kerepa, Kujraković Hatema zv. Hata, kći Šahbaza iz Biberovog 
Polja, Mustafić Emina, kći Hasana iz Brčkog, Mustafić Mejra, 
kći Hasana iz Brčkog, Agić Nešet, sin Alije iz Vučkovaca, Berbić 
Taif, sin Osmana iz Gradačca, ul. Šehitluci bb., Berbić Ibrahim, 
sin Osmana iz Srebrenika, Bare bb., Berbić Sadik, sin Osmana 
iz Međiđe Donje, Taletović Nazifa, kći Osmana iz Zelinje Donje, 
Sinanović Mihana, kći Osmana iz Jelovče Sela, Sinanović Zineta, 
kći Osmana iz Jelovče Sela, M.Omerović Hazim, sin Rahmana 
iz Međiđe Donje i M.Omerović Hasan, sin Rahmana iz Međiđe 
Donje, radi utvrdjenja prava vlasništva, v.sp. 1.000,00 KM, gore 
označenog dana, donio je slijedeći

O  G  L  A  S
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 032287 12 P od 

09.04.2014. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4. ZPP-a 
postavljen je advokat Kemal Begović iz Gradačca za privremenog 
zastupnika tuženoj Mustafić Emina, kći Hasana iz Brčkog i tuženoj 
Mustafić Mejra, kći Hasana iz Brčkog, koje nemaju punomoćnika, 
a sada su nepoznatog  boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik 
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi, ili njegov 
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ 
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staratelja.
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 28 0 P 029219 12 P 
Gradačac, 15.05.2014. godine 

Općinski sud u Gradačcu, sudija Milada Topčić, u pravnoj 
stvari tužitelja Bajraktarević Ernad, sin Muharema, zastupan po 
punomoćniku Saburović Elvedini, advokatu iz Tuzle protiv tuženih: 
Sofić Selim, sin Abdulaha iz Srebrenika, 16. Muslimanske brigade 
102, Ribić Mujo sin Omera i Kešetović Ibrahim, sin Mustafe, sada 
nepoznatog boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva, v.sp. 
300,00 KM, gore označenog dana, donio je slijedeći

O  G  L  A  S
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 029219 12 P od 24.04.2014. 

godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4. ZPP-a postavljen 
je advokat Minka Pašić-Beganović iz Tuzle za privremenog 
zastupnika tuženom Ribić Mujo, sin Omera i tuženom Kešetović 
Ibrahim, sin Mustafe, koji nemaju punomoćnika, a sada su 
nepoznatog  boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik 
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi, ili njegov 
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ 
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staratelja.
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OPĆINSKI SUD U LUKAVCU
Broj: 126 0 V 014084 12 V

Općinski sud u Lukavcu, sudija Emina Burgić u pravnoj 
stvari predlagača Božić Mike, kojeg zastupa punomoćnik Memić 
Jakub, advokat iz Lukavca, protiv protivnika predlagača Božić 
Marinka, Tomić Kate, Pranjić Draginje, Tunjić Marjana, (kao 
pravnog sljednika iza umrle Tunjić Ane), Iveljić Ljubice (kao 
pravnog sljednika iza umrle Antunović Kate), Divković Ružice (kao 
pravnog sljednika iza umrle Antunović Kate) i Antunović Srećka 
(kao pravnog sljednika iza umrle Antunović Kate), radi diobe 
stvari u suvlasništvu, na osnovu člana 298 Zakona o parničnom 
postupku („Sl. novine F BiH“ broj 53/03- u daljem tekstu ZPP-a) u 
vezi sa članom 2. Zakona o vanparničnom postupku („Službene 
novine Federacije BiH“ broj 2/98, 39/04 i 73/05-u daljem tekstu 
ZVP-a) izdaje:

O G L A S
Rješenjem broj gornji od 06.05.2014. dana Općinski sud u 

Lukavcu je na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. ZPP-a, postavio 
protivnici predlagača Pranjić Draginji rođ. Božić kćeri Stjepana 
privremenog zastupnika u ličnosti Božić Marinka sina Stjepana iz 
Donjeg Bistarca. 

Postavljeni privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i 
obaveze zakonskog zastupnika i zastupat će protivnicu predlagača 
u postupku dok se protivnica predlagača ili njen punomoćnik ne 
pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti 
sud da je postavio staratelja. (član 297. ZPP-a).
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
Broj: 33 0 P 006920 08 P
Živinice, 31.03.2014. godine
         

Općinski sud u Živinicama, sudija Šejla Kamberović 
Hadžiefendić, u pravnoj stvari tužitelja Islamović Faika iz Brčkog, 
Islamović Mehmedalije iz Brčkog, zatupani po punomoćniku 
Mirsadu Islamoviću advokatu iz Brčkog, protiv tuženih Tomić 
Dragana, Kostić Ljiljane iz Tuzle, zastupana po punomoćniku 
Telalović Mirzi advokatu iz Tuzle i Nade Kostić iz Bijeljine, 
zastupana po punomoćniku Mirzi Telaloviću advokatu iz Tuzle, 
radi utvrđivanja bračne stečevine, dana 31.03.2014. godine, 
izdaje

 
O G L A S

 
Rješenjem ovog suda broj: 33 0 P 006920 08 P od 

31.03.2014. godine na osnovu čl. 296., 297. i 298. Zakona o 
parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik 
tuženom Tomić Draganu  bio u BO Sler-av 921, C, Lemojne – 
PA, USA, sada nepoznatog boravišta, u osobi Kostić Ljiljani sestri 
tuženog, iz Tuzle,  u predmetu spora koji se vodi kod ovog suda 
po tužbi tužitelja Islamović Faika i Islamović Mehmedalije, radi 
utvrđivanja bračne stečevine.

 
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik 

zastupati tuženog u postupu sve dok se tuženi ili njegov 
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ 
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.

171

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA 
Broj: 33 0 P 010265 09 P 2
Živinice, 06.05.2014. godine 

Općinski  sud  u Živinicama, po sudiji Mirjani Kulić, u pravnoj  
stvari tužitelja Vilušić Ive, sin Ilije, zastupan po pun. Zlatanu 
Bektiću, advokatu iz Živinica, protiv tuženih: Vilušić Zvonimira, 
sin Ilije, Ljubače br. 133; Vilušić Stjepana, sin Ilije, Ljubače br. 93; 
Banović rođ.Bosankić Anjđuške, kći Ruže, ul.Krste Bjelačića br. 
88, Bukinje; Antić rođ.Bosankić Ane, kći Ruže, Sergeja Jesenjina 
15/24, Bijeljina; Bosankić Ferde, sin Ruže, Ljubače br. 104; Vilušić 
Nike, sin Ilije, Ljubače br. 132; Vilušić Fabijana, sin Tunje, Ljubače 
br. 94; Jurčenko rođ.Vilušić Mare, kći Tunje, Slatina 14, Tuzla; 
Šimunović rođ.Vilušić Ljube, kći Tunje, Ortješ 109, Buna-Mostar; 
Ilić Željka, sin Tomke, Husinske bune bb, Husino; Ilić Ivice, sin 
Tomke, Husinske bune bb, Husino; Vilušić Ante, sin Drage, 
Heiglhof str.77-81377 Munchen, Deutchland; Vilušić Marice, kći 
Drage, Ljubače bb. i Tomić Ankice, Hoch str. 11, 58095 Hagen-BR 
Deutschland; radi utvrđivanja i uknjižbe prava vlasništva, dana 
06.05.2014. godine, van ročišta,  donio je slijedeće 

RJEŠENJE
  
Tuženoj Tomić Ankici,  postavlja se privremeni zastupnik u 

osobi  Galušić Ivi, advokatu iz Tuzle,  koji ima sva prava i dužnosti 
zakonskog zastupnika.

O b r a z l o ž e n j e

Tužitelj  je podnio  tužbu ovom sudu dana 22.05.2006. 
godine protiv tuženih, radi   utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva. 

Kako je boravište tužene Tomić Ankice u Njemačkoj i istoj 
je više puta pokušana dostava tužbe na odgovor, pa kako se 
tuženoj Tomić Ankici nije mogla izvršiti dostava, a punomoćnik 
tužitelja je  podneskom od 21.03.2014. godine predložio da 
se tuženoj, postavi privremeni  zastupnik u osobi Galušić Ivi,  
avokatu iz Tuzle.          
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Stoga je sud istoj i postavio privremenog zastupnika u osobi  
Galušić Ivi, advokatu iz Tuzle, koji će zastupati tuženu u ovom 
postupku sve dok se tužena ili njen  punomoćnik ne pojavi pred 
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je 
postavio staraoca.

S obzirom na naprijed izloženo valjalo je odlučiti kao u izreci 
ovog rješenja, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 5., te čl. 297. i 298. 
Zakona o parničnom postupku FBiH.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena 
žalba.
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
Broj : 29 0 P 018082 13 P
Kalesija, 15. 04. 2014. godine 
 
Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Avdić, u pravnoj 

stvari tužiteljice Elvire Krajinović rođ. Husejnović, kći Mehmedalije, 
iz Memića, zastupana po punomoćniku Jasminki Mehinagić 
advokatu iz Kalesije,  protiv tuženog Fahrudina Krajinovića, sin 
Abdulaha, iz Memića, sada nepoznatog boravišta, radi bračne 
stečevine, dana 15. 04. 2014. godine  donio je slijedeće

 
O G L A S

o postavljanju  privremenog zastupnika
 
Rješenjem ovoga  suda  br. 29 0 P 018082 13 P od 15. 04. 

2014. godine na osnovu čl. 296. st. 2.  t. 4.  Zakona o parničnom 
postupku Federacije BiH, tuženom Fahrudinu Krajinoviću, 
sin Abdulaha, iz Memića, sada nepoznatog mjesta boravišta, 
postavljen je privremeni zastupnik  Enver Paščanović, advokat 
iz Kalesije.

 
Rješenjem je određeno da će privremeni  zastupnik  

zastupati  tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne 
pojave pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti 
sud da je  tuženom postavio staraoca.
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 P 018157 13 P 
Kalesija, 20.05.2014. godine

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u 
pravnoj stvari tužitelja Imamović Muje sina Nurifa iz Lipovica, 
općina Kalesija, zastupan po punomoćniku Mehinagić Jasminki 
advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Imamović Omera sina 
Jusufa iz Lipovica, općina Kalesija i Imamović Ibre sina Nurifa iz 
Lipovica, općina Kalesija, sada nepoznatog mjesta boravišta, radi 
Utvrđenja i uknjižbe, dana 20.05.2014.godine, donosi  sljedeći 

O  G   L  A  S
o postavljanju  privremenog zastupnika

 
Rješenjem ovog suda  broj 29 0 P 018157 13 P  od  

20.05.2014. godine, a na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP, 
tuženom Imamović Ibri sin Nurifa iz Lipovica, općina Kalesija,  
sada nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik 
Paščanović Enver advokat iz Kalesije. 

Tim rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik 
zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne 

pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti 
sud da je tuženom postavio staratelja.
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OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 060406 11 P
Tuzla, 05.05.2014. godine

OGLAS
                                  
OPĆINSKI SUD U TUZLI  po sudiji Rukija Jusupović, u 

pravnoj stvari tužitelja 1. Terezija Dragica iz Tuzle ulica 4. aprila 
br. 58, 2. Mičić Miodrag iz Tuzle ulica 4. aprila br. 58, 3. Davidović 
Stanojka iz Beograda ulica Dr. Ivana Ribara br. 66/7 svi zastupani 
po advokatu Glumčević Mehmedaliji iz Tuzle, protiv tuženih 
Čorbić Katica, Čorbić Ferdo, Čorbić Emila i Čorbić Drago svi iz 
Tuzle, trenutno nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja 
prava vlasništva, vsp. 2.500,00 KM

U osobi Dizdarević Mirsada advokat iz Tuzle postavio je 
tuženima Čorbić Katica, Čorbić Ferdo, Čorbić Emila i Čorbić Drago 
privremenog zastupnika na temelju čl. 296. st. 1. ZPP-a, jer je 
boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan 
postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženima dugo 
bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

 
Postavljeni privremeni zastupnik će zastupat  tužene u 

postupku sve dok se tuženi ili  njihov punomoćnik ne pojavi pred 
sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da 
je  postavio staratelja.
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OGLAŠAVANJE DOKUMENATA 
NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećim indeks na ime Kurtić Elvedina iz 
Medakova, općina Tešanj, izdat od strane Tehnološkog fakulteta 
u Tuzli, broj: I-897/11, izdat 2011. godine  u Tuzli.
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Oglašava se nevažećim indeks na ime Kenan Selimović 
iz Živinica, izdat od strane Rudarsko-geološko-građevinskog 
fakulteta u Tuzli – odsjek Građevinski , broj:  III-1113/13 , izdat 
2013. godine u Tuzli.

177

Oglašava se nevažećim indeks na ime Emina Hadžić iz 
Tuzle, izdat od strane Ekonomskog fakulteta – odsjek Poslovna 
administracija, broj: PA-156/13, izdat 2013. godine u Tuzli.

178

Oglašava se nevažećim indeks na ime Hasanović 
Šemsudin iz Srebrenika, izdat od strane Pravnog fakulteta Tuzla, 
broj: 1759/10 od 2010. g.
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