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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и “Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
26.7.2017. године, доноси

З А К О Н

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

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

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, c.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ј), а у вези са
чланом 34. став 2. Устава Тузланског кантона („Службене
новине Тузланско-подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99
и „Службене новине Тузланског кантона“, бр. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог премијера
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 26.7.2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ ИМЕНОВАЊА МИНИСТРА
У ВЛАДИ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
I
Потврђује се именовање Османа Пушкара за
министра развоја и предузетништва у Влади Тузланског
кантона.
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II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-426-2/17
Тузла, 26.07.2017. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, c.р.
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На основу члана 10. став (2), члана 30. став
(1) тачка а), члана 52. став (2) и члана 68. став (4)
Закона о државној служби у Тузланском кантону
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
12.06.2017. године, доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ
О ПОСЛОВИМА ОСНОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ,
ДОПУНСКИМ ПОСЛОВИМА ОСНОВНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВИМА ПОМОЋНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА
ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ У ТУЗЛАНСКОМ
КАНТОНУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДРЖАВНИ
СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЈЕШТЕНИЦИ,
УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ ТИХ ПОСЛОВА
И ОСТВАРИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПРАВА ИЗ
РАДНОГ ОДНОСА
Члан 1.
У Уредби о пословима основне дјелатности,
допунским пословима основне дјелатности и
пословима помоћне дјелатности из надлежности
органа државне службе у Тузланском кантону које
обављају државни службеници и намјештеници,
условима за вршење тих послова и остваривању
одређених права из радног односа, број: 02/1-0512767/17 од 23.05.2017. године, у члану 27. у ставу
(1) иза ријечи „државни службеници“ додаје се текст
„и послове лица која нису државни службеници,
утврђених у одредбама чланова 13. до 20.“
У ставу (2) иза ријечи „државне службе“ додаје се
текст „и послова лица која нису државни службеници“.

Petak, 04.08.2017. god.

ц) на радно мјесто руководиоца стручне службе
из члана 13. ове уредбе – најмање пет година радног
стажа,
д) на радно мјесто секретара органа државне
службе из члана 14. ове уредбе – најмање пет година
радног стажа,
e) на радно мјесто помоћника руководиоца
органа државне службе, главног инспектора и главног
интерног ревизора из чланова 15., 16. и 17. ове уредбе
– најмање пет година радног стажа,
ф) на
радно
мјесто
шефа
унутрашње
организационе јединице из члана 18. ове уредбе –
најмање четири године радног стажа.
У ставу (2) тачки б) алинеји 1) иза ријечи “стручног
савјетника” додаје се зарез и следећи текст: “интерног
ревизора и инспектора”.
Члан 3.
У члану 49. у ставу (1) текст “осим главног
инспектора и инспектора”, брише се.
Члан 4.
(Одступање са позиције или положаја)
(1) Државни службеник и намјештеник који се
налази на позицији, положају или врши дјелатност
неспојиву са позицијом државног службеника односно
намјештеника у складу са Законом о државној служби у
Тузланском кантону, дужан је у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове уредбе одступити са позиције
или положаја, односно престати обављати дјелатност
неспојиву са дужностима државног службеника
односно намјештеника.
(2) Руководилац органа државне службе ће против
лица која не поступе у складу са ставом (1) овог члана
покренути дисциплински поступак.
Члан 5.
(Ступање на снагу уредбе)
Ова уредба ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-05-15318/17
Тузла, 12.06.2017. године

Члан 2.
У члану 29. став (1) мијења се и гласи:
„(1) На радна мјеста државних службеника и лица
која нису државни службеници из чланова 13. до 20. ове
уредбе, могу бити постављена лица која имају завршену
одговарајућу високу стручну спрему, положен стручни
испит и радни стаж у струци, и то:
а) на радно мјесто руководиоца самосталне
управе и управне организације из члана 19. ове уредбе
– најмање пет година радног стажа,
б) на радно мјесто руководиоца управе и управне
организације која се налази у саставу органа државне
службе из члана 20. ове уредбе – најмање пет година
радног стажа,
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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 8.
став 1. Закона о лијековима („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 109/12), на
приједлог министра здравства Тузланског кантона,
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
23.06.2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о измјени одлуке о Позитивној листи лијекова
Тузланског кантона

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Члан 1.
У Одлуци о Позитивној листи лијекова Тузланског
кантона број: 02/1-37-1315/17 од 27.01.2017. године
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 3/17)
мијења се Позитивна листа лијекова Тузланског
кантона, која садржи лијекове који се могу прописивати
и издавати на терет средстава Завода здравственог
осигурања Тузланског кантона, у колони: „Цијена са
ПДВ“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
примјениваће се од 26.06.2017. године и биће објављена
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-37-1315-2/17
Тузла, 23.06.2017. године
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7

Jačina
8

Pakovanje

Režim
Cijena
propisiv
sa PDV
anja
10

A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM

6

Oblik

11

Indikacija

Lek Ljubljana
Nobel
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Nobel
Krka d.d.
Deva A.S.
Zada Pharm.
Takeda

Farmal d.d.

PRO.MED

20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg

tablete
tablete
tablete
tablete

20 mg

tablete
tablete

20 mg

tablete
20 mg

20 mg

tablete

tablete

20 mg

20 mg

kapsule
tablete

20 mg

kapsule

1

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

28 kapsula

28 kapsula

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20

12,80

12,80

Rp/
spec

Rp/
spec

Za pacijente na kortikosteroidnoj
terapiji, kao gastroprotekcija dok traje
terapija.

U anamnezi prisutni simptomi
GERB-a

Za pacijente na kortikosteroidnoj
terapiji, kao gastroprotekcija dok traje
terapija.

A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA
150 mg
20 tableta
Hemofarm d.o.o tablete
1,75
tablete
150 mg
20 tableta
Alkaloid AD
1,75
tablete
150 mg
20 tableta
Replek Farm
1,75
tablete
150 mg
20 tableta
Jaka 80 AD
1,75
tablete
150 mg
20 tableta
Lek Ljubljana
1,75
Rp
tablete
150 mg
20 tableta
Bosnalijek d.d.
1,75
150 mg
20 tableta
Farmavita d.o.o. film tablete
1,75
tablete
150 mg
30 tableta
Zada Pharm.
2,65
tablete
150 mg
60 tableta
Zada Pharm.
5,25
tablete
150 mg
60 tableta
Nobel
5,25
tablete
300 mg
10 tableta
Bosnalijek d.d.
1,85
kapsule
20 mg
14 kapsula
Replek Farm
6,40
kapsule
20 mg
14 kapsula
Farmal d.d.
6,40
kapsule
20 mg
14 kapsula
PRO.MED
6,40
20 mg
14 kapsula
Farmavita d.o.o. kapsule
6,40
kapsule
20 mg
14 kapsula
Alkaloid AD
6,40
U anamnezi prisutni simptomi
Rp/
kapsule
20 mg
14 kapsula
Remedica
6,40
spec
GERB-a
kapsule
20 mg
14 kapsula
Nobel
6,40
kapsule
20 mg
14 kapsula
Zada Pharm.
6,40
kapsule
20 mg
14 kapsula
Krka d.d.
6,40
kapsule
20 mg
14 kapsula
Bosnalijek d.d.
6,40
kapsule
20 mg
14 kapsula
Deva A.S.
6,40

5

Proizvođač lijeka

Po preporuci nadležnog specijaliste za
osnovnu bolest.

Po preporuci specijaliste do 14 dana za
liječenje simptoma bolesti.

Po preporuci nadležnog specijaliste za
osnovnu bolest.

Po preporuci specijaliste do 14 dana za
liječenje simptoma bolesti.

Na preporuku ordinirajućeg ljekara, doza
300 mg 30 dana u toku 12 mjeseci, dalje
po preporuci specijaliste
gastroenterologa ili specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju ili
pedijatra sa odjeljenja za
gastroenterologiju.

12

Napomena
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NOLPAZA
PULCET
NOLPAZA
PANDEV
ZOLPAN
CONTROLOC

ACIPAN
PULCET
ZOLPAN
PANTOPRAZOL

pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol

OMEX

A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

RANITIDIN
ULCODIN ALK
RANITIDIN Replek
RANITIDIN Jaka
RANITAL
RANIBOS
ULCODIN FV
RANID
RANID
RANOBEL
RANIBOS
OMEPRAZOL REPLEK
OMEX
LOSEPRAZOL
TARGET PLUS
OMEZOL
OMEPRAZOL
OMEPRAZID
HELICOL
ULTOP
ULCOSAN
DEMEPRAZOL

4

24 A02BC01 omeprazol

ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
ranitidin
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol
omeprazol

3

Zaštićeno ime

LOSEPRAZOL

A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BA02
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01

2

Nezaštićeno
(generičko) ime INN

23 A02BC01 omeprazol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

Redni
Šifra ATC
broj

A LISTA LIJEKOVA
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ULCOREKS
PANTOPRAZOL
Hemofarm
PANTHRON

55 A02BC02 pantoprazol

LANSOPROL

SABAX

APRAZOL

DEGASTROL

LANSOPROL

62 A02BC03 lansoprazol

63 A02BC03 lansoprazol

64 A02BC03 lansoprazol

65 A02BC03 lansoprazol

66 A02BC03 lansoprazol

pantoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol

LANZUL

A02BC02
A02BC03
A02BC03
A02BC03

61 A02BC03 lansoprazol

57
58
59
60

SABAX
LANZUL S
LANSOPROL

PULCET

56 A02BC02 pantoprazol

ZIPANTOLA

54 A02BC02 pantoprazol

PANDEV
FENIX
ZIPANTOLA
PULCET
CONTROLOC
NOLPAZA
NOLPAZA

ZOLPAN
ACIPAN
PANTOPRAZOL

PANTOPRAZOL
ACIPAN
ZIPANTOLA
FENIX
PANTOPRAZOL
ULCOREKS
PANTOPRAZOL

53 A02BC02 pantoprazol

pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol

ACIPAN

A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02

52 A02BC02 pantoprazol

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
40 mg

tablete

40 mg
40 mg
40 mg
40 mg
40 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

tablete

tablete

tablete

15 mg

kapsule

kapsule

Nobel
kapsule

kapsule

kapsule

30 mg

30 mg

30 mg

2

28 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

14 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

28 kapsula

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

12,45

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

11,95
7,00
7,00
7,00

11,15

11,15

11,15

11,15

11,15

6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
11,15

Rp/
spec

Rp/
spec

Po preporuci nadležnog specijaliste za
osnovnu bolest

Za indikaciju pod 2. po preporuci
gastroenterologa i hirurga do 2 mjeseca.
Za indkaciju pod 3. lijek se uvodi nakon
EGDS u trajanju do 56 dana u toku 12
mjeseci po preporuci specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju.

Isto kao za pantoprazol 28x40 mg

Isto kao za pantoprazol 28x40 mg

Za indikaciju pod 1. validni testovi su: CLO
test, urea izdisajni test, stolica-antigen
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori
test.
infekcije do 14 dana dokazano
Za indikaciju pod 2. po preporuci
validnim testom.
specijaliste sa odjeljenja za
2.Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa gastroenterologiju i hirurga do 2 mjeseca.
do 2 mjeseca.
Za indkaciju pod 3. lijek se uvodi nakon
3.GERB do 14 dana terapije
EGDS u trajanju do 56 dana u toku 12
mjeseci po preporuci specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju.

Za pacijente na kortikosteroidnoj
terapiji, kao gastroprotekcija dok traje
terapija.

1.Zollinger-Elisonov sindrom-trajno.
2. Krvarenja nakon peptičkog ulkusa
do 2 mjeseca.
3.GERB potvrđen EGDS

Za indikaciju pod 1. validni testovi su: CLO
test, urea izdisajni test, stolica-antigen
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori
test.
infekcije do 14 dana dokazano
Za indikaciju pod 2. po preporuci
specijaliste sa odjeljenja za
validnim testom.
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa gastroenterologiju i hirurga do 2 mjeseca.
Za indkaciju pod 3. lijek se uvodi nakon
do 2 mjeseca.
EGDS u trajanju do 56 dana u toku 12
3.GERB potvrđen EGDS
mjeseci po preporuci specijaliste sa
odjeljenja za gastroenterologiju.
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Deva A.S.

Bilim

30 mg

30 mg

30 mg

15 mg

kapsule

kapsule

15 mg

40 mg

kapsule

tablete

Hemofarm d.o.o kapsule

Nobel

Krka d.d.

Eris Pharm.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Nobel

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

tablete

tablete

40 mg

tablete

40 mg

40 mg

tablete

40 mg

20 mg

tablete

tablete

20 mg

tablete

tablete

20 mg

tablete

40 mg

20 mg

tablete

tablete

20 mg

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Bilim

Nobel

Pliva d.o.o

Lek Ljubljana

PharmaS d.o.o.
Lek Ljubljana
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Bilim
PharmaS d.o.o.
Zada Pharm.
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Deva A.S.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Nobel
Takeda
Krka d.d.
Krka d.d.
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REGLAN
PYLOMID
KLOMID
REGLAN

69
70
71
72

DUPHALAC

PORTALAK

ENTEROFURYL

ENTEROFURYL

ENTEROFURYL

SULFASALAZIN EN

SALOFALK

PENTASA

MESALAZIN

SALOFALK

SALOFALK

SALOFALK

73 A06AD11 laktuloza

74 A06AD11 laktuloza

75 A07AX03 nifuroksazid

76 A07AX03 nifuroksazid

77 A07AX03 nifuroksazid

78 A07EC01 sulfasalazin

79 A07EC02 mesalazin

80 A07EC02 mesalazin

81 A07EC02 mesalazin

82 A07EC02 mesalazin

83 A07EC02 mesalazin

84 A07EC02 mesalazin

metoklopramid
metoklopramid
metoklopramid
metoklopramid

RUDAKOL

68 A03AA04 mebeverin

A03FA01
A03FA01
A03FA01
A03FA01

COLOSPA retard

67 A03AA04 mebeverin

sirup

sirup

5 mg/5 ml

sirup

120 ml

40 tableta
40 tableta
40 tableta

50 dražeja

30 kapsula

667 mg/ml

667 mg/ml

500 ml

500 ml

A06 - LAKSATIVI

10 mg
10 mg
10 mg

135 mg

200 mg

tablete
tablete
tablete

dražeje

kapsule

10,90

10,90

2,65
2,65
2,65
2,55

17,55

17,55

Rp/
spec

Rp

1. Portosistemska encefalopatija.
2. Prevencija i terapija opstipacije
izazvane opioidima.

Želučano crijevni poremećaji sa
spazmom glatkih mišića.

Iritabilni kolon.

Vifor AG

Vifor AG

500 mg

čepići

500 mg

4 g/60 ml

rektalna
suspenzija

supozitorije

500 mg

tablete

15,35

72,95

23,30

64,35

64,35

9,85

5,00

4,85

6,55

3

30 supozitorija 46,05

10 čepića

7 klizmi

50 tableta

100 tableta

100 tableta

50 tableta

16 kapsula

30 kapsula

90 ml

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp

1. Chronova bolest.
2. Ulcerozni kolistis.

Lijek se uvodi u terapiju po preporuci
specijaliste sa odjeljenja za
gastroenterologiju ili reumatologiju.

1. Kronova bolest.
2. Ulcerozni kolitis.
3. Reumatoidni artritis.

Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se
uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
specijaliste sa odjeljenja za
gastroenterologiju na nivou bolničke
zdravstvene zastite.
Mesalazin rektalna suspenzija uvodi se
kod akutizacije bolesti najduže u trajanju
2 mjeseca godišnje.

Sirup se propisuje samo za djecu i osobe
sa poremećenim aktom gutanja sto je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1.Akutna dijareja u trajanju terapije do
5 dana

Ako je lijek prethodno uveden pod
drugim indikacijama, lijek je potrebno
isključiti ukoliko indikacije nisu u skladu
sa trenutno preporučenim.
Za indikaciju pod 1. Lijek se u terapiju
uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou
bolničke zdravstvene zastite.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke
zdravstvene zastite ili porodičnog ljekara.

Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena
isključivanjem drugih dijagnoza
kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u
toku 12 mjeseci.
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Vifor AG

Replek Farm

500 mg

tablete
Ferring International

500 mg

200 mg

100 mg

200 mg/5 ml

500 mg

tablete

kapsule

kapsule

oralna otopina

tablete

Losan Pharma

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM

Belupo

Abbott

Alkaloid AD
Bosnalijek d.d.
Zada Pharm.
Alkaloid AD

Belupo

BGP Products

A03 - LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
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HUMULIN R

INSUMAN Rapid

GENSULIN R

HUMALOG

NOVORAPID FLEXPEN NOVO NORDISK

APIDRA

87 A10AB01 inzulin humani

88 A10AB01 inzulin humani

89 A10AB01 inzulin humani

90 A10AB04 inzulin lispro

91 A10AB05 inzulin aspart

92 A10AB06 inzulin glulisine

300 mg

300 mg

20 kapsula

50 kapsula

11,90

29,80
Rp/
spec

100 i.j./ml

100 i.j./ml

100 i.j./ml

100 i.j./ml

100 i.j./mL

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

68,20

5 napunjenih
penova po 3
ml

4

73,55

73,55

50,60

50,60

50,60

5 injektora sa
3 ml otopine

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

5 x 3 ml

Rp/
spec A

Svi tipovi dijabetesa

1. Akutni pankreatitis.
2. Egzacerbacija hroničnog
pankreatitisa.

Humani inzulini uvode se kao prvi
inzulinski preparati na osnovu mišljenja
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zastite na
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije. Titraciju doze vrši izabrani
ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.

Za indikaciju pod rednim brojem 1. i 2.
lijek se uvodi u terapiju na osnovu
preporuke sa otpusnog pisma i koristi se
do normalizacije pankreasnih enzima.

Za indikaciju pod 1. po preporuci
endokrinologa, interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zaštite na
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije.
Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa
nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa
1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni
na terapiji humanim inzulinima u toku
posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% i
diabetes.
pored adekvatne korekcije doziranja
2. Diabetes melltus tip 2 i drugi oblici
insulina i pridržavanja preporuka za
diabetesa.
ishranu i smanjenje tjelesne težine u
navedenom periodu od 9 meseci, na
osnovu specijalističkog nalaza
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zaštite.
Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu
na vrijednosti glikemije.

A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA

A10 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI

kapsule

kapsule
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Sanofi-Aventis

Lilly France

BIOTON

Sanofi-Aventis

Lilly France

Berlin-Chemie

PANGROL 25 000

86 A09AA02 pankreatin

BGP Products

KREON 25000

85 A09AA02 pankreatin
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INSUMAN Basal

INSUMAN Comb 25

95 A10AC01 inzulin humani

inzulin humani

inzulin humani

inzulin humani

96 A10AD01

97 A10AD01

98 A10AD01

99 A10AD04 inzulin lispro

GENSULIN N

94 A10AC01 inzulin humani

100 i.j./ml

100 i.j./ml

100 i.j./ml

Suspenzija za
injekciju
Suspenzija za
injekciju
Suspenzija za
injekciju

5 patrona po
3 ml

5 patrona po
3 ml

5 patrona po
3 ml

50,60

50,60

50,60
Rp/
spec A

Svi tipovi dijabetesa

Lilly France

Lilly France

HUMALOG Mix 25
KwikPen

BIOTON

Sanofi-Aventis

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

100 i.j./ml

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

73,60

5 napunjenih
penova po 3
ml

Rp/
spec A

Rp/
spec A

Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski
preparati na osnovu mišljenja endokrinologa
ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zastite na osnovu otpusnog
pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze
vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti
glikemije.

Za indikaciju pod 1. po preporuci
endokrinologa, interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zaštite na
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije.
Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa
nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na
terapiji humanim inzulinima u toku
posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% i pored
adekvatne korekcije doziranja insulina i
pridržavanja preporuka za ishranu i
smanjenje tjelesne težine u navedenom
periodu od 9 meseci, na osnovu
specijalističkog nalaza endokrinologa ili
interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zaštite. Titraciju doze vrši
izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti
glikemije.

Svi tipovi dijabetesa

1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni
diabetes.
2. Diabetes melltus tip 2 i drugi oblici
diabetesa.

Humani inzulini uvode se kao prvi
inzulinski preparati na osnovu mišljenja
endokrinologa ili interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zastite na
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije. Titraciju doze vrši izabrani
ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.
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5

50,60

50,60

5 patrona po
3 ml

5 patrona po
3 ml

5 napunjenih
penova za
50,60
jednokr.upotr
.po 3 ml

A10AD - INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA

Sanofi-Aventis

BIOTON

Lilly France

HUMULIN M3

GENSULIN M30

HUMULIN N

93 A10AC01 inzulin humani

A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA
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NOVO NORDISK

NOVOMIX 30
FLEXPEN

LANTUS

TOUJEO

LEVEMIR

102 A10AD05 inzulin aspart

103 A10AE04 inzulin glargin

104 A10AE04 inzulin glargin

105 A10AE05 inzulin detemir

73,60

73,60

73,60

5 napunjenih
penova po 3
ml

5 napunjenih
penova po 3
ml

5 napunjenih
penova po 3
ml

Rp/
spec A

300 i.j./ml

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

Rp Spec A Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

6

5 injektora sa
3 ml otopine

3 pena po 1,5
ml otopine

5 patrona po
3 ml

113,70

90,75

102,75

Rp/
spec A

A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM

100 i.j./ml

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

otopina za
injekcije

100 i.j./ml

otopina za
injekcije

1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni
diabetes.
2. Diabetes melltus tip 2 i drugi oblici
diabetesa.

1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni
diabetes.
2. Diabetes melltus tip 2 i drugi oblici
diabetesa.

Za indikaciju pod 1. po preporuci
endokrinologa, interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zaštite na
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije.
Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa
nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na
terapiji humanim inzulinima u toku
posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% i pored
adekvatne korekcije doziranja insulina i
pridržavanja preporuka za ishranu i
smanjenje tjelesne težine u navedenom
periodu od 9 meseci, na osnovu
specijalističkog nalaza endokrinologa ili
interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zaštite.

Za indikaciju pod 1. po preporuci
endokrinologa, interniste ili pedijatra na
nivou bolničke zdravstvene zaštite na
osnovu otpusnog pisma nakon
hospitalizacije.
Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa
nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na
terapiji humanim inzulinima u toku
posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% i pored
adekvatne korekcije doziranja insulina i
pridržavanja preporuka za ishranu i
smanjenje tjelesne težine u navedenom
periodu od 9 meseci, na osnovu
specijalističkog nalaza endokrinologa ili
interniste ili pedijatra na nivou bolničke
zdravstvene zaštite.
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Novo Nordisk

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

Lilly France

HUMALOG KwikPen

101 A10AB04 inzulin lispro

Lilly France

HUMALOG Mix 50
KwikPen

100 A10AD04 inzulin lispro

Petak, 04.08.2017. god.
Broj 11 - Strana 1001

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BA02
A10BB01
A10BB01
A10BB01
A10BB01
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12

metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
glibenklamid
glibenklamid
glibenklamid
glibenklamid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid

GLUCONORM
AGLIKEM
FORDEX
AGLIKEM
SIOFOR 500
GLUCONORM
GLIFOR
GLUFORMIN
GLUCONORM
FORDEX
SOPHAMET
METFORMIN
GLUFORMIN
SIOFOR 850
GLUCONORM
GLIBEDAL
GLIBEDAL
DIABOS
MANINIL 5
DIAMELL
TRICAL
AMARYL
MEGLIMID
GLIMEPIRID Stada
MELPAMID 1 mg
TRICAL
AMARYL
MEGLIMID
DIAMELL
MELPAMID 2 mg
GLIMEPIRID Stada
BETAGLID
MEGLIMID
DIAMELL
TRICAL
MELPAMID 3 mg
GLIMEPIRID Stada
BETAGLID

Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Berlin-Chemie
Zada Pharm.
Bilim
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.
SOPHARMA AD
Replek Farm
Pliva d.o.o
Berlin-Chemie
Zada Pharm.
Alkaloid AD
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Berlin-Chemie
Zada Pharm.
Berlin-Chemie
Sanofi-Aventis
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
Berlin-Chemie
Sanofi-Aventis
Krka d.d.
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o
Krka d.d.
Zada Pharm.
Berlin-Chemie
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
850 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5m
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

7

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

1,95
1,95
3,95
3,95
3,95
3,95
10,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
6,00
6,00
2,05
2,05
2,05
8,20
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
Rp

Rp

Rp

Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev
Diabetes mellitusa tip 1.

Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev
Diabetes mellitusa tip 1.

1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev
Diabets mellitusa tip 1.
2. Predijabetes.
3. Policistični ovarijalni sindrom
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30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

120 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

100 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI
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VIPIDIA

VIPIDIA

TRAJENTA

VICTOZA

LYXUMIA

LYXUMIA

KALCIUM KARBONAT Alkaloid AD

KALIJ KLORID

SIN 4

ACENOKUMAROL

SINTROM

CLOPIX

DILOXOL

PIGREL

RESPEKT

ZYLLT

CLOPIDOGREL Actavis Actavis

PLAVIX

ATTERA

ANGICLOD

150 A10BH04 alogliptin

151 A10BH04 alogliptin

152 A10BH05 linagliptin

153 A10BX07 liraglutid

154 A10BX10 liksisenatid

155 A10BX10 liksisenatid

156 A12AA04 kalcijum karbonat

157 A12BA01 kalijum hlorid

158 B01AA07 acenokumarol

159 B01AA07 acenokumarol

160 B01AA07 acenokumarol

161 B01AC04 klopidogrel

162 B01AC04 klopidogrel

163 B01AC04 klopidogrel

164 B01AC04 klopidogrel

165 B01AC04 klopidogrel

166 B01AC04 klopidogrel

167 B01AC04 klopidogrel

168 B01AC04 klopidogrel

169 B01AC04 klopidogrel

4 mg
4 mg

tablete
tablete

Pliva d.o.o

Amsal

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

77,90

64,60

64,60

32,45

73,70

7,35
8,40
8,40
8,40

Rp/
spec

20 tableta

50 tableta

3,90

3,10
Rp

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

75 mg

4 mg

4 mg

4 mg

8

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

22,10

22,10

20,65

20,65

20,65

20,65

20,65

20,65

20,65

3,80

3,80

3,80

Diabetes mellitus tip 2

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili
nekim drugim antidijabetikom, samo na
osnovu mišljenja subspecijaliste
endokrinologa na osnovu otpusnog pisma
nakon hospitalizacije po sljedećim
kriterijima: BMI > 40; i HbA1c >7%.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja ljekara
zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju
stenta, na nivou bolničke zdravstvene
zaštite. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi
1. Žičani stent ili stent obložen lijekom
na osnovu mišljenja interniste ili
do 6 mjeseci.
neurologa na nivou bolničke zdravstvene
Rp/
2. Akutni infarkt miokarda i akutni zaštite nakon hospitalizacije, u trajanju do
spec B
ishemijski ICV do 6 mjeseci .
6 mjeseci u dozi 75 mg dnevno.

Rp/
spec

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE
B01 - ANTITROMBOTICI

tablete za oralnu
500 mg
otopinu

2 napunjena pena
po 3 ml otopine
157,95

2 napunjena pena
po 3 ml otopine
157,95

Rp/
spec

2 pena sa uloškom
po 3 ml otopine
203,40

A12 - MINERALI

20 mcg

otopina za
injekcije

1000 mg

10 + 20 mcg

otopina za
injekcije

tablete

6 mg/ml

otopina za
injekcije

Diabetes mellitus tip 2

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili
nekim drugim antidijabetikom, samo na
osnovu mišljenja subspecijaliste
endokrinologa na osnovu otpusnog pisma
nakon hospitalizacije po sljedećim
kriterijima: BMI > 40; i HbA1c >7%.
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Sanofi-Aventis

Krka d.d.

5 mg

25 mg

12,5 mg

50 mg

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUĆI INZULINE

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

100 mg

4 mg

tablete

film tablete

3 mg

tablete

Hemofarm d.o.o film tablete

JGL

Bilim

Kwizda

Novartis

Replek Farm

Jaka 80 AD

JGL

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

Novo Nordisk

Boehringer Ing

Takeda

Takeda

Novartis

MSD

Sanofi-Aventis
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Lek Ljubljana

GALVUS

AMARYL
DIAMELL
GLIMEPIRID Stada
DIBIGLIM

149 A10BH02 vildagliptin

glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid

JANUVIA

A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12

148 A10BH01 sitagliptin

144
145
146
147
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Zada Pharm.

REFERUM

178 B03AB05 dekstriferon

179 B03AB05 dekstriferon

FOLIK

LANIBOS

DILACOR

ARITMON

183 B03BB01 folna kiselina

184 C01AA05 digoksin

185 C01AA05 digoksin

186 C01BC03 propafenon

189
190
191
192
193
194
195
196

C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BC03
C01BD01

propafenon
propafenon
propafenon
propafenon
propafenon
propafenon
propafenon
amiodaron

188 C01BC03 propafenon

187 C01BC03 propafenon

FOLACIN

182 B03BB01 folna kiselina

PROPAFENON
FARMAVITA
PROPAFENON
ALKALOID
PROPAFEN
RYTMONORM
PROPANORM
ARITMON
PROPAFEN
RYTMONORM
ARITMON
CORDARONE

FOLNA KISELINA

181 B03BB01 folna kiselina

LEGOFER

FERRUM LEK 50
mg/5ml

feri
proteinsukcinilat

Lek Ljubljana

REFERUM

177 B03AB05 dekstriferon

180 B03AB09

Replek Farm

FERZADA

176 B03AB05 dekstriferon

Hemofarm d.o.o
BGP Products
PRO.MED
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
BGP Products
Zada Pharm.
Sanofi-aventis

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Actavis

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

JGL

Replek Farm

Alkaloid AD

Replek Farm

Zada Pharm.

FERRUM LEK 100 mg Lek Ljubljana

175 B03AB05 dekstriferon

Alkaloid AD

HEFEROL

174 B03AA02 fero fumarat

Rp Spec B

Bosnalijek d.d.
Alkaloid AD
film tablete

film tablete

film tablete
75 mg

75 mg

75 mg
30 tableta

30 tableta

30 tableta

22,10

22,10

22,10

5 mg

5 mg

5 mg
20 tableta

20 tableta

20 tableta

150 ml

100 ml

100 ml

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 kapsula

2,50

2,50

2,50

5,85

4,80

4,80

7,00

7,00

7,00

4,40

Rp

150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
300 mg
300 mg
300 mg
200 mg

film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete

150 mg

150 mg

150 mg

0,25 mg

0,25 mg

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

9

30 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

8,20
8,20
8,20
9,85
16,40
16,40
19,65
7,60

6,55

6,55

4,90

1,15

1,15

Rp/
spec

Rp

Ventrikularne i supraventikularne
aritmije i tahikardije
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
interniste ili kardiologa.

Samo za djecu, trudnice i dojilje te osobe
sa poremećenim aktom gutanja sto je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.
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60 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

40 tableta

40 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE

C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

tablete

tablete

tablete

40 mg/15 ml

50 mg/5 ml

50 mg/5 ml

100 mg

100 mg

100 mg

350 mg

B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE

oralna otopina

sirup

sirup

tablete za
žvakanje
tablete za
žvakanje
tablete za
žvakanje

kapsule

film tablete
75 mg
30 tableta
CARDOGREL
Lek Ljubljana
22,10
Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa klinike u dozi od 75 mg dnevno.
Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po doktrinarnom pristupu zahtijeva ovaj lijek, novi doktrinarni pristup poništava prethodni.

FLUXX

172 B01AC04 klopidogrel

173 B01AC04 klopidogrel

CLODIL

SYNETRA

170 B01AC04 klopidogrel

171 B01AC04 klopidogrel
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ANGISED

NITROGLICERIN Jaka

ANGINAL
MONIZOL
MONOSAN
ISOSORBIDE MN
ISOSORBIDE MN
ISOSORBIDE MN
NITRAX
MONIZOL
ANGINAL
MONOSAN
ISOSORBIDE MN
ANGINAL
CARDOX
NITRAX
OLICARD Retard
MONIZOL retard
OLICARD Retard

201 C01DA02 gliceriltrinitrat

202 C01DA02 gliceriltrinitrat

203 C01DA02 gliceriltrinitrat

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD

DOXAT

DOXAT

TONOCARDIN

KAMIREN

ALFADOX

HIDROHLOROTIAZID
Alkaloid

MONOZID 25

LODIX

223 C02CA04 doksazosin

224 C02CA04 doksazosin

225 C02CA04 doksazosin

226 C02CA04 doksazosin

227 C02CA04 doksazosin

228 C03AA03 hidrohlorotiazid

229 C03AA03 hidrohlorotiazid

230 C03CA01 furosemid

Bosnalijek d.d.

200 mg

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

kapsule retard

kapsule retard

kapsule retard

retard tablete

retard tablete

retard tablete

tablete

tablete

retard tablete

tablete

retard tablete

tablete

tablete

tablete

40 mg

25 mg

25 mg

4 mg

4 mg

4 mg

4 mg

2 mg

2 mg

2 mg

20 mg

tablete
tablete

20 mg

10

10 tableta

30 tableta

20 tableta

C03 - DIURETICI

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

40 lingvaleta

100 lingvaleta

200 doza

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

2,80

5,95

10,20

15,20

15,20
15,20
15,20

1,15

2,90

1,95

7,70

7,70

7,70

7,70

2,30

2,30

2,30

2,90
2,90
20 mg
30 tableta
2,90
20 mg
20 tableta
1,95
20 mg
60 tableta
5,85
40 mg
20 tableta
3,00
40 mg
30 tableta
5,35
40 mg
30 tableta
4,45
40 mg
30 tableta
5,35
40 mg
30 tableta
4,45
40 mg
60 tableta
8,95
40 mg
50 tableta
8,95
40 mg
50 tableta
8,95
60 mg
30 tableta
9,90
40 mg
50 kapsula
8,95
40 mg
50 kapsula
8,95
60 mg
50 kapsula
16,50
C02 - ANTIHIPERTENZIVI

0,5 mg

0,5 mg

0,4 mg

tablete

lingvalete

lingvalete

sprej

200 mg

200 mg

tablete

tablete

200 mg

tablete

Rp

Rp/
spec

Rp

Rp

Rp

Rp/
spec

1. Hipertenzija
2. Benigna hiperplazija prostate

Poremećaji srčanog ritma

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao
drugi terapijski izbor.
Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek
prvog izbora.
Oblici lijeka doksazosina jačine od 4 mg,
propisuju se samo u slučaju da je za jačine
od 2 mg doksazosina prijavljena
defektura Ministarstvu zdravstva TK.
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Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

ALFADOX

222 C02CA04 doksazosin

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
PRO.MED
JGL
JGL
JGL
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
PRO.MED
JGL
Bosnalijek d.d.
Farmal d.d.
Zada Pharm.
BGP Products
Hemofarm d.o.o
BGP Products

Jaka 80 AD

KAMIREN

izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN
izosorbid MN

GSK

G.Pohl Boskamp

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.
Zada Pharm.
Actavis

221 C02CA04 doksazosin

C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14
C01DA14

200 C01BD01 amiodaron

AMIOKORDIN
ZADARON
AMIODARON
AMIODARON
FARMAVITA
NITROLINGUAL sprej

197 C01BD01 amiodaron
198 C01BD01 amiodaron
199 C01BD01 amiodaron
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Hemofarm d.o.o tablete

HEMOPRES

C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB03
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
atenolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol

ATENOLOL
ATENOLOL ALKALOID
ORMIDOL
AMINOL
ATENOLOL Pliva
ORMIDOL
BISOCOR
BLOCOR
SOBYCOR
TENSEC
BYOL
BIPRESSO
BISOCOR
BISOCOR
BISOCOR
BISOCOR
BISOCOR
BLOCOR
CARDIOPROL
BYOL
BIPRESSO
TENSEC

Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Kern Pharma
Zada Pharm.
Kern Pharma
Zada Pharm.
Kern Pharma

TOREM
DIUVER
TOMID
TOREM
DIUVER
TOMID
ALDACTONE
SPILAK
ALDACTONE
SPILAK
ALDACTONE

C03CA04
C03CA04
C03CA04
C03CA04
C03CA04
C03CA04
C03DA01
C03DA01
C03DA01
C03DA01
C03DA01

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
torasemid
spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton
spironolakton
246 C03EA01 hidrohlortiazid,
amilorid

EDEMID FORTE

Actavis
Alkaloid AD
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Kwizda
Zada Pharm.
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Lek Ljubljana
Alkaloid AD
Kwizda
Kwizda
Kwizda
Kwizda
Kwizda
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Lek Ljubljana
Alkaloid AD
Hemofarm d.o.o

Lek Ljubljana

Farmavita d.o.o.

FURSEMID forte

20 dražeja

tablete, dražeje 100 mg

4,90

2,20
4,40
6,65
1,60
3,15
4,75
2,05
3,05
4,70
7,00
6,90

14,15

14,15

1,40
2,35

Rp

Rp

Rp/
spec

Rp

100 mg
100 mg
100 mg
50 mg
50 mg
50 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

11

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

1,55
1,65
3,10
1,55
2,35
2,35
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
4,45
11,10
13,30
3,25
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
Rp/
spec

Rp

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste, specijaliste
porodične medicine ili ljekara drugih
specijalnosti.

Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa
bolničkog nivoa.
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30 tableta

30 tableta

20 tableta

60 tableta

50 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

28 tableta

15 tableta

14 tableta

C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA

40 tableta

30 dražeja

50 mg + 5 mg

20 dražeja

30 tableta

20 tableta

tablete, dražeje 50 mg

5 mg

tablete
30 dražeja

5 mg

tablete

10 tableta

30 tableta

tablete, dražeje 50 mg

5 mg

tablete

20 dražeja

10 mg

tablete

20 tableta

10 tableta

tablete, dražeje 25 mg

10 mg

20 tableta

20 tableta

20 tableta

12 tableta

tablete, dražeje 25 mg

10 mg

tablete

500 mg

500 mg

tablete

tablete

tablete

40 mg

tablete

234 C03CA01 furosemid

40 mg

tablete

233 C03CA01 furosemid

Lek Ljubljana
Farmavita d.o.o.

EDEMID
FURSEMID

231 C03CA01 furosemid
232 C03CA01 furosemid
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C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01

301
302
303
304
305
306

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin

bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol

VAZOTAL
AMLOPIN 10 mg
VAZOTAL
VILPIN
LOPRESS
TENOX
AMLODIPIN
FARMAVITA

SOBYCOR
BISOCOR
BIPROL
BISOPROLOL PharmaS
MILENOL
CORYOL
CORONIS
CADIL
DILATREND
CARVETREND
KARVEDILOL REPLEK
VEDICOR
CARVELOL
CADIL
CORONIS
CORYOL
MILENOL
DILATREND
CARVETREND
CARVELOL
VEDICOR
CARVETREND
CARVELOL
CARVETREND
DILATREND
CADIL
CORONIS
CORYOL
MILENOL
VEDICOR
CARVELOL
KARVEDILOL REPLEK
5 mg
5 mg
5 mg
12,5 mg
12,5 mg
12,5 mg
12,5 mg
12,5 mg
12,5 mg
12,5 mg
12,5 mg
12,5 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
3,125 mg
3,125 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg
6,25 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

50 tableta

30 tableta

4,90
8,15
4,90
4,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
6,30
6,30
6,30
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,75
8,75
2,95
3,15
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,60
5,60
5,60

10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

Farmavita d.o.o.

12

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

5,60

3,50
3,50
5,60
5,60
5,60
5,60

C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA

5 mg

tablete

Hemofarm d.o.o
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o.
Zada Pharm.
Krka d.d.

Krka d.d.
Kwizda
Farmal d.d.
PharmaS
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Bilim
Farmal d.d.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Replek Farm
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Farmal d.d.
Bilim
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Zada Pharm.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Farmal d.d.
Bilim
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Replek Farm
Rp/
spec

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja interniste, specijaliste porodične
medicine ili ljekara drugih specijalnosti.
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307 C08CA01 amlodipin

C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AB07
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
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C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD

enalapril
enalapril
enalapril
enalapril

5 mg
4 mg

kapsule
film tablete

tablete

tablete

Replek Farm

Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Replek Farm

film tablete

Hemofarm d.o.o
50 tableta

50 tableta

30 tableta

3,05

3,05

1,85

7,55
8,10
4,05

7,00

7,00

6,55

6,55

6,55

8,75

Rp

Rp

Rp

10 mg
10 mg
10 mg
10 mg

tablete
tablete
tablete
tablete

13

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

2,30
2,30
2,30
2,30

C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

80 mg

80 mg

Alkaloid AD
80 mg

20 tableta

120 mg

film tablete

30 film tableta

film tablete

28 tableta

30 film tableta

30 film tableta

20 mg

10 mg

10 mg

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

20 mg

film tablete

film tablete

10 mg

10 mg

10 mg

3,85

3,85

5,60
5,60
5,60
2,55
2,55
3,85
3,85
3,85
3,85

5,60

3,85
3,85
30 tableta
3,85
20 kapsula
2,55
28 film tableta 8,20
30 tableta

30 tableta

30 tableta

Hemofarm d.o.o tablete
film tablete
Lek Ljubljana
film tablete
Pliva d.o.o.

Lek Ljubljana

Hemofarm d.o.o tablete

Berlin-Chemie

5 mg

tablete

4 mg

5 mg

tablete

film tablete

5 mg

tablete

5 mg

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon
amlodipina, u slučaju klinički evidentnih
neželjenih efekata amlodipina
(otoka,crvenila).
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C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02

336 C08DA01 verapamil

335 C08DA01 verapamil

334 C08DA01 verapamil

ENALAPRIL LEK
PRILENAP
KADRIL
RENAPRIL

LERKANIDIPIN Actavis Actavis

330 C08CA13 lerkanidipin

337
338
339
340

LERCANIDIPIN LEK

329 C08CA13 lerkanidipin

CORNELIN
LERCANIDIPIN LEK
ISOPTIN
VERAPAMIL
ALKALOID
VERAPAMIL
VERAPAMIL Replek
Farm

CORNELIN

328 C08CA13 lerkanidipin

331 C08CA13 lerkanidipin
332 C08CA13 lerkanidipin
333 C08DA01 verapamil

LERCANIL 10

327 C08CA13 lerkanidipin

Farmavita d.o.o.

PINOX

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Lek Ljubljana
Bosnalijek d.d.
GSK

10 mg

tablete

326 C08CA13 lerkanidipin

amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
lacidipin

10 mg

5 mg

10 mg

tablete

10 mg

tablete

tablete

Bosnalijek d.d.
Lek Ljubljana
PFIZER
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Hemofarm d.o.o
PFIZER
Krka d.d.
Zada Pharm.

Alkaloid AD

MONOPIN

C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA01
C08CA09

AMLODIPIN
ALKALOID
AMLODIL
AMLOPIN 10 mg
NORVASC
AMLOPIN 5 mg
VAZOTAL
VAZOTAL
NORVASC
TENOX
LOPRESS
AMLODIPIN
FARMAVITA
AMLODIPIN
ALKALOID
VILPIN
AMLODIL
AMLOPIN 5 mg
AMLODIL
LACIPIL

325 C08CA09 lacidipin

320
321
322
323
324

319 C08CA01 amlodipin

318 C08CA01 amlodipin

309
310
311
312
313
314
315
316
317

308 C08CA01 amlodipin

Broj 11 - Strana 1008
Petak, 04.08.2017. god.

VITOPRIL

LIZINOPRIL Farmal

HYPERIL

LOPRIL
OPTIMON
DAPRIL
SKOPRYL
DAPRIL
LOPRIL
LIZINOPRIL Replek

372 C09AA03 lizinopril

373 C09AA03 lizinopril

374 C09AA03 lizinopril

375
376
377
378
379
380
381

lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril

IRUMED

371 C09AA03 lizinopril

C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03

LIZINOPRIL Replek

ENAP
KONVERIL
BERLIPRIL 10
ENAP
ENAZIL 10 mg
ANGIOTEC
PRILENAP
PRILENAP
ENALAPRIL LEK
RENAPRIL
ENAP
KADRIL
BERLIPRIL 20
ENAP
PRILENAP
ENAZIL 20 mg
ANGIOTEC
RENAPRIL
KADRIL
PRILENAP
ENAP
KONVERIL
ENAZIL 5 mg
ENAP
ANGIOTEC
PRILENAP
BERLIPRIL 5
SKOPRYL

370 C09AA03 lizinopril

enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
lizinopril

LOPRIL

C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA03

369 C09AA03 lizinopril

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
10 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

tablete

tablete

Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
PRO.MED
Alkaloid AD
PRO.MED
Bosnalijek d.d.
Replek Farm

Zada Pharm.

Farmal d.d.
10 mg
10 mg
10 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

10 mg

10 mg

tablete

tablete

tablete

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

tablete

tablete

10 mg

tablete

Hemofarm d.o.o. tablete

Farmavita d.o.o.

Replek Farm

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.
Nobel
Berlin-Chemie
Krka d.d.
Pliva d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o
Hemofarm d.o.o
Lek Ljubljana
Replek Farm
Krka d.d.
Zada Pharm.
Berlin-Chemie
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Pliva d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Replek Farm
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Nobel
Pliva d.o.o.
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o
Berlin-Chemie
Alkaloid AD

14

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

3,50
3,50
3,50
4,90
4,90
4,90
4,90

3,50

3,50

3,50

3,50

2,35

2,35

2,30
2,30
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
2,35
Rp
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30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta
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PIRAMIL
AMPRIL
TRITACE
APOCOR

419
420
421
422

ramipril
ramipril
ramipril
ramipril

RAMIPRIL Farmal

418 C09AA05 ramipril
Lek Ljubljana
Krka d.d.
SANOFI-AVENTIS
Kwizda

Farmal d.d.

Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Farmal d.d.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Zada Pharm.
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Replek Farm
Alkaloid AD
Farmal d.d.
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o.
PRO.MED
Pliva d.o.o
Krka d.d.
SANOFI-AVENTIS
Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Farmal d.d.
Kwizda
Krka d.d.
SANOFI-AVENTIS
Amsal
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.
Krka d.d.
Kwizda
SANOFI-AVENTIS
Farmal d.d.
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Amsal
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
1,25 mg
1,25 mg
1,25 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg
2,5 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

5 mg
5 mg
5 mg
5 mg

tablete
tablete
tablete

5 mg

2,5 mg

tablete

tablete

tablete

2,5 mg

20 mg

tablete

tablete

20 mg

tablete

15

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

6,20
6,20
6,20
6,20

6,20

3,85

3,85

7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
2,10
2,10
2,10
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
2,85
2,85
3,05
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55
8,05
8,05
8,05
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,85

Rp

Rp

Rp
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C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05

TENPRIL

LIZINOPRIL Farmal
IRUMED
VITOPRIL
LOPRIL
HYPERIL
OPTIMON
LOPRIL
LIZINOPRIL Replek
SKOPRYL
LIZINOPRIL Farmal
IRUMED
LOPRIL
HYPERIL
VITOPRIL
DAPRIL
OPTIMON
AMPRIL
TRITACE
ENOX
PRILINDA
RAMIPRIL Farmal
APOCOR
AMPRIL
TRITACE
RAPRIL
ENOX
TENPRIL
AMPRIL
APOCOR
TRITACE
RAMIPRIL Farmal
PIRAMIL
PRILINDA
RAPRIL

417 C09AA05 ramipril

lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril

ENOX

C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05

416 C09AA05 ramipril

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
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PharmaS d.o.o.

BGP Products
PharmaS d.o.o.

TRANDOLAPRIL
PharmaS

DOLAP

GOPTEN

TRANDOLAPRIL
PharmaS

DOLAP

PRILENAP HL

PRILENAP HL

ENAP-HL

ENAP-H

PRILENAP H

KADRIL PLUS

ENAP-H

ENALAPRIL HCT Lek

PRILENAP H

BERLIPRIL PLUS

ENAZIL plus

KONVERIL plus

KADRIL PLUS

ENAP-HL 20

ENAP-HL 20

ENALAPRIL HCT Lek

KONVERIL plus

ENAZIL plus

ANGIOTEC plus

LOPRIL H

IRUZID 10

431 C09AA10 trandolapril

432 C09AA10 trandolapril

433 C09AA10 trandolapril

434 C09AA10 trandolapril

435 C09AA10 trandolapril

436 C09BA02 enalapril, HCT

437 C09BA02 enalapril, HCT

438 C09BA02 enalapril, HCT

439 C09BA02 enalapril, HCT

440 C09BA02 enalapril, HCT

441 C09BA02 enalapril, HCT

442 C09BA02 enalapril, HCT

443 C09BA02 enalapril, HCT

444 C09BA02 enalapril, HCT

445 C09BA02 enalapril, HCT

446 C09BA02 enalapril, HCT

447 C09BA02 enalapril, HCT

448 C09BA02 enalapril, HCT

449 C09BA02 enalapril, HCT

450 C09BA02 enalapril, HCT

451 C09BA02 enalapril, HCT

452 C09BA02 enalapril, HCT

453 C09BA02 enalapril, HCT

454 C09BA02 enalapril, HCT

455 C09BA03 lizinopril,HCT

456 C09BA03 lizinopril,HCT

5 mg
5 mg
10 mg
20 mg

tablete
tablete
tablete
tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Farmavita d.o.o.

Pliva d.o.o

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

5,85

16

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

6,30

4,20

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

5,85

5,85

5,95

20 tableta

20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg

5,95

5,95

5,95

5,95

4,00

4,00

4,00

4,05

6,05

4,05

9,10

8,50

8,50

11,35

10,60

9,50

5,70

6,20
6,65
6,65
6,65
7,60
10,20

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 30 tableta

10 mg + 25 mg 20 tableta

10 mg + 25 mg 20 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

20 tableta

30 kapsula

28 kapsula

28 kapsula

60 kapsula

56 kapsula

50 kapsula

30 kapsula

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili
trećem izboru, nakon dokumentovanog
tretmana sa maksimalnim dozama drugih
ACE inhibitora, u slučaju neregulisane
hipertenzije.
Kod pacijenata sa bubrežnim oboljenjima
lijek se može uvesti i kao prvi izbor, po
preporuci ljekara sa odjeljenja za
nefrologiju.
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Nobel

Lek Ljubljana

Krka d.d.

Krka d.d.

Zada Pharm.

Nobel

Pliva d.o.o

Berlin-Chemie

Hemofarm d.o.o tablete

Lek Ljubljana

Krka d.d.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o tablete

Krka d.d.

Krka d.d.
tablete

Hemofarm d.o.o tablete

10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 25 mg

2 mg

2 mg

2 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

5 mg

tablete

kapsule

5 mg

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Zada Pharm.

Zada Pharm.

BGP Products

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o
Zada Pharm.
Amsal
Bosnalijek d.d.
PharmaSwiss
PharmaSwiss

GOPTEN

PRILINDA
ENOX
RAPRIL
TENPRIL
MONOPRIL
MONOPRIL

430 C09AA10 trandolapril

ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
fosinopril
fosinopril

DOLAP

C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA09
C09AA09

429 C09AA10 trandolapril

423
424
425
426
427
428
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LOPRIL H

LIZINOPRIL H Farmal

HYPERIL Plus

VITOPRIL H

LOPRIL H

SKOPRYL PLUS

OPTIMON HCT

LOPRIL H

IRUZID 20

VITOPRIL H

HYPERIL Plus

LIZINOPRIL H Farmal

LOPRIL H plus

SKOPRYL PLUS

LOPRIL H plus

IRUZID 20/25

HYPERIL Plus

VAL

VALSACOR

DIOVAN

YANIDA

TENVAL

ATENZIO

WALZERA

VIVENDAL

DIOVAN

YANIDA

VIVENDAL

VALSACOR

VAL

WALZERA

ATENZIO

TENVAL

CO-DIOVAN

VAL Plus

YANIDA HL

457 C09BA03 lizinopril,HCT

458 C09BA03 lizinopril,HCT

459 C09BA03 lizinopril,HCT

460 C09BA03 lizinopril,HCT

461 C09BA03 lizinopril,HCT

462 C09BA03 lizinopril,HCT

463 C09BA03 lizinopril,HCT

464 C09BA03 lizinopril,HCT

465 C09BA03 lizinopril,HCT

466 C09BA03 lizinopril,HCT

467 C09BA03 lizinopril,HCT

468 C09BA03 lizinopril,HCT

469 C09BA03 lizinopril,HCT

470 C09BA03 lizinopril,HCT

471 C09BA03 lizinopril,HCT

472 C09BA03 lizinopril,HCT

473 C09BA03 lizinopril,HCT

474 C09CA03 valsartan

475 C09CA03 valsartan

476 C09CA03 valsartan

477 C09CA03 valsartan

478 C09CA03 valsartan

479 C09CA03 valsartan

480 C09CA03 valsartan

481 C09CA03 valsartan

482 C09CA03 valsartan

483 C09CA03 valsartan

484 C09CA03 valsartan

485 C09CA03 valsartan

486 C09CA03 valsartan

487 C09CA03 valsartan

488 C09CA03 valsartan

489 C09CA03 valsartan

490 C09DA03 valsartan, HCT

491 C09DA03 valsartan, HCT

492 C09DA03 valsartan, HCT

Bosnalijek d.d.
tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Farmavita d.o.o.

Novartis

17

160 + 12,5 mg 28 tableta

160 + 12,5 mg 28 tableta

160 + 12,5 mg 28 tableta

tablete

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

80 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

160 mg

20 mg + 25 mg 30 tableta

20 mg + 25 mg 30 tableta

20 mg + 25 mg 30 tableta

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 mg + 25 mg 20 tableta

10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
10 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 12,5
mg
20 mg + 25 mg

14,40

14,40

14,40

8,40

8,40

8,40

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

10,80

11,60

11,60

11,60

10,80

10,80

10,80

10,80

9,50

9,50

9,50

6,30

6,30

9,15

9,15

9,15

9,15

9,15

9,15

6,10

6,10

6,30

6,30

6,30

6,30

Rp/

Rp/
spec

Rp

Rp

1. Arterijska hipertenzija.
2. Srčana insuficijencija.
3. Stanja poslije infarkata miokarda

Lijek se uvodi isključivo kao zamjena ACE
inhibitorima u slučaju nus- pojava ACE
inhibitora (zbog upornog suhog kašlja, koji
nije simptom neke bolesti respiratornog
porijekla, a koji traje duže od 4 mjeseca),
a po preporuci subspecijaliste kardiologa.
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Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

Alkaloid AD

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Lek Ljubljana

Hemofarm d.o.o tablete

Novartis

Lek Ljubljana

Alkaloid AD

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o tablete

Novartis

Krka d.d.

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Farmal d.d.

Zada Pharm.

Hemofarm d.o.o. tablete

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o. tablete

Zada Pharm.

Farmal d.d.
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ATENZIO PLUS

VALSAR HCT

VIVENDAL HCT

VIVENDAL HCT

VALSACOMBI

VAL Plus

CO-DIOVAN

YANIDA H

VALSAR HCT

TENVAL DUO

ATENZIO PLUS

CHOLIPAM

ASTAX

STATEX 10 mg

VASILIP

PROTECTA

CHOLIPAM

HOLLESTA

CHOLIPAM

PROTECTA

LIPEX

VASILIP

ASTAX

STATEX 20 mg

HOLLESTA

CHOLIPAM

495 C09DA03 valsartan, HCT

496 C09DA03 valsartan, HCT

497 C09DA03 valsartan, HCT

498 C09DA03 valsartan, HCT

499 C09DA03 valsartan, HCT

500 C09DA03 valsartan, HCT

501 C09DA03 valsartan, HCT

502 C09DA03 valsartan, HCT

503 C09DA03 valsartan, HCT

504 C09DA03 valsartan, HCT

505 C09DA03 valsartan, HCT

506 C10AA01 simvastatin

507 C10AA01 simvastatin

508 C10AA01 simvastatin

509 C10AA01 simvastatin

510 C10AA01 simvastatin

511 C10AA01 simvastatin

512 C10AA01 simvastatin

513 C10AA01 simvastatin

514 C10AA01 simvastatin

515 C10AA01 simvastatin

516 C10AA01 simvastatin

517 C10AA01 simvastatin

518 C10AA01 simvastatin

519 C10AA01 simvastatin

520 C10AA01 simvastatin

522 D06BB03 aciklovir

ACIKLOVIR

bacitracin, neomicin BIVACYN

TENVAL DUO

494 C09DA03 valsartan, HCT

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Lek Ljubljana
Actavis

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

20 tableta

8,40

8,40

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

5,60

5,60

5,60

5,25

5,25

5,25

5,25

3,75

D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

20 tableta

10,90

10,90

10,90

10,15

10,15

10,15

10,15

10,15

14,40

15,45

15,45

15,45

14,40

Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

Porodična forma hiperlipidemije.

1. Arterijska hipertenzija.
2. Srčana insuficijencija.
3. Stanja poslije infarkata miokarda

krema

mast

50 mg/g

5g

500 i.j.+ 3.500
30 g
i.j./g

18

4,65

4,05
Rp

D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

Hemofarm d.o.o tablete

Alkaloid AD

Pliva d.o.o.

Farmal d.d.

Krka d.d.

MSD

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o tablete

Alkaloid AD
10 mg

tablete

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

tablete

tablete

tablete

tablete

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

C10 - HIPOLIPEMICI

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

80 + 12,5 mg

160 + 12,5 mg 28 tableta

160 + 12,5 mg 30 tableta

160 + 12,5 mg 30 tableta

160 + 12,5 mg 30 tableta

160 + 12,5 mg 28 tableta

Hemofarm d.o.o tablete

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Pliva d.o.o.

Farmal d.d.

Hemofarm d.o.o tablete

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Amsal

Hemofarm d.o.o tablete

Novartis

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

Lek Ljubljana

Lek Ljubljana

Amsal

Zada Pharm.

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja porodičnog ljekara specijaliste ili
ljekara drugih specijalnosti u PZZ,
interniste, kardiologa, endokrinologa ili
specijaliste sa odjeljenja za
endokrinologiju.

Lijek se uvodi isključivo kao zamjena ACE
inhibitorima u slučaju nus pojava ACE
inhibitora (zbog upornog suhog kašlja, koji
nije simptom neke bolesti respiratornog
porijekla, a koji traje duže od 4 mjeseca),a
po preporuci subspecijaliste kardiologa.
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521 D06AX

VALSACOMBI

493 C09DA03 valsartan, HCT
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MEDAZOL

BELOSALIC

BELOSALIC

BELOSALIC

BETHASAL

KUTERID S

BETHAGEN

BELOGENT

DIPROGENTA krema

DIPROGENTA mast

KUTERID G

Belupo

Belupo

Belupo

Belupo

50 mg/g

krema

10 g

5g

4,65
8,65

15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g

0,5 mg/g
0,5 mg/g
0,5 mg/1 g
0,5 mg/g
0,5 mg/g
0,5 mg/g
0,5 mg/g
0,5 mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g

mast
mast
mast
mast
mast
krema
krema
krema

losion

losion

mast

mast

mast

krema

krema

krema

mast

mast

mast

25 g

0,5 mg/g

krema

(0,5 + 30) mg/g 50 ml

(0,5 + 30) mg/g 100 ml

(0,5 + 30) mg/g 30 g

(0,5 + 30) mg/g 30 g

(0,5 + 30) mg/g 30 g

30 g

15 g

30 g

25 g

20 g

15 g

15 g

20 g

0,5 mg/g

mast

20 g

10,55

18,70

4,25

4,25

4,25

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95

5,75
5,75
3,50
3,50
4,70
4,70
5,50
3,50
5,50
4,70

Rp

Rp

Rp

Rp

D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

50 mg/g

krema

vaginalete

500 mg

19

10
vaginaleta

4,20

Rp/
spec

G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
Vaginalna infekcija.

G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI

Bosnalijek d.d.

Lek Ljubljana

Bosnalijek d.d.

Belupo

MSD

MSD

Lek Ljubljana

Belupo

Belupo
Belupo
Bosnalijek d.d.
Belupo
Lek Ljubljana
JGL
Belupo
Belupo
Belupo
JGL

Belupo
Nobel

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa.
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546 G01AF01 metronidazol

545 D07XC01

544 D07XC01

543 D07XC01

542 D07XC01

541 D07XC01

540 D07CC01

539 D07CC01

538 D07CC01

537 D07CC01

536 D07CC01

535 D07CC01

BELOGENT

AFLODERM
AFLODERM
BETHANAT
BELODERM
KUTERID
BETAZON
BELODERM
BELODERM
BELODERM
BETAZON

alklometazon
alklometazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin
betametazon,
salicilna kiselina
betametazon,
salicilna kiselina
betametazon,
salicilna kiselina
betametazon,
salicilna kiselina
betametazon,
salicilna kiselina

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

D07AB10
D07AB10
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01
D07AC01

HERPLEX
HERNOVIR

523 D06BB03 aciklovir
524 D06BB03 aciklovir
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FLOSIN
BAZETHAM
TAMOSIN
OMNIC 0,4 mg
OMNIC OCAS 0,4 mg
TANYZ
TANYZ ERAS
TAMIDRA
TAMIDRA

551
552
553
554
555
556
557
558
559
0,4 mg
0,4 mg
0,4 mg
0,4 mg
0,4 mg

kapsule
kapsule
tab.sa prod.osl
kapsule

Pliva d.o.o
Hemofarm d.o.o film tablete

MOSTRAFIN

FINASTERID
HEMOFARM

AVODART

DUTAPROST

DEXAMETHASON
Krka

NIZON

564 G04CB01 finasterid

565 G04CB02 dutasterid

566 G04CB02 dutasterid

10 tableta

30 tableta

30 kapsula

3,85

15,90

12,30

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

567 H02AB02 deksametazon

568 H02AB07 prednizon

meke kapsule

meke kapsule

0,5 mg

0,5 mg

5 mg

5 mg

30 kapsula

10,20

30 kapsula

30 kapsula

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 kapsula

30 kapsula

31,60

31,60

13,70

12,45

12,45

12,45

12,45

10,20
10,20
30 tab.sa.prod.osl
10,20
30 kapsula
10,20
30 kapsula
10,20
30 kapsula
10,20
50 kapsula
17,00

30 tab.sa.prod.osl
10,20

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Benigna hiperplazija prostate

Benigna hiperplazija prostate

Benigna hiperplazija prostate

Bosnalijek d.d.

Krka d.d.
tablete

tablete
5 mg

0,5 mg

20

10 tableta

10 tableta

1,10

1,10

Rp

Rp

volumen prostate > 30 cm3).

Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu
mišljenja urologa kao treći izbor, nakon
jedne godine dokazane neuspjele terapije
sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i

PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3).

Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu
mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3
mjeseca dokazane neuspjele terapije
doksazosinom ili tamsulozinom (visina

Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu
mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3
mjeseca dokazane neuspjele terapije
doksazosinom (prisutan rezidualni urin
preko 30 mL).

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ginekologa.
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H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI SPOLNE HORMONE

Alvogen

GSK

film tablete

5 mg

5 mg

film tablete
film tablete

5 mg

film tablete

563 G04CB01 finasterid

0,4 mg

kapsule

PROSCAR

0,4 mg

kapsule

tbl. sa prod. djel 0,4 mg

0,4 mg

562 G04CB01 finasterid

MSD

50 mg

10 mg

100 mg

tab.sa prod.osl

EPROSTA

Amsal

3,80

G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM

561 G04CB01 finasterid

Krka d.d.

20 tableta

G03 - SPOLNI HORMONI

0,2 mg

kapsule

FINPROS

Berlin-Chemie
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Astellas
Astellas
Krka d.d.
Krka d.d.
Nobel
Nobel

tablete

film tablete

kapsula

tablete

560 G04CB01 finasterid

tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsulozin
tamsoluzin

Remedica

CLOMIFENE
REMEDICA

550 G03GB02 klomifen

G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02
G04CA02

BGP Products

DUPHASTON

549 G03DB01 didrogesteron

Besnis Manuf.

UTROGESTAN

548 G03DA04 progesteron

Lek Ljubljana

ERGOMETRIN Lek

547 G02AB03 ergometrin

G02 - OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI

Petak, 04.08.2017. god.
Broj 11 - Strana 1015

prašak za oralnu 125 + 31,25
mg/5 ml

prašak za oralnu 250 + 62,5
mg/5 ml

prašak za oralnu 250 + 62,5
suspenziju
mg/5 ml

Bilim

Deva A.S.

TYRAQ

LETROX 50

PTU

ATHYRAZOL

FAVISTAN

DOKSICIKLIN

573 H03AA01 levotiroksin

574 H03AA01 levotiroksin

575 H03BA02 propiltiouracil

576 H03BB02 tiamazol

577 H03BB02 tiamazol

doksiciklin

doksiciklin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin,
PANKLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
PANKLAV forte
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KLAMOKS
klavulanska kiselina

amoksicilin,
AMOKLAVIN-BID
klavulanska kiselina 400/57 mg FORTE

578 J01AA02

579 J01AA02

580 J01CA04

581 J01CA04

582 J01CA04

583 J01CA04

584 J01CA04

585 J01CA04

586 J01CR02

587 J01CR02

588 J01CR02

589 J01CR02

prašak za oralnu

kapsule

ALMACIN

AMOXIBOS
kapsule

kapsule

3,05

4,40

3,15

4,60

4,60

4,60

5,00

5,00

Rp

Rp

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

21

100 ml

100 ml

100 ml

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

7,15

11,95

11,95

6,65

2,20

2,20

2,20

1,90

2,75

2,75

0,95

0,95

Rp

Rp

Rp

Samo za djecu. Odrasle osobe sa
poremećenim aktom gutanja što je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili
specijaliste sa odjeljenja za
endokrinologiju ili specijaliste nuklearne
medicine.
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prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

Hemofarm d.o.o suspenziju

Hemofarm d.o.o suspenziju

Alkaloid AD

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o kapsule

Hemofarm d.o.o kapsule

AMOKSICILIN
HEMOFARM

100 ml

prašak za oralnu
250 mg/5 ml
suspenziju

5 kapsula

5 kapsula

100 ml

100 mg

100 mg

250 mg/5 ml

Alkaloid AD

AMOKSICILIN

20 tableta

30 tableta

20 tableta

100 tableta

100 tableta

100 tableta

100 tableta

5,00

J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

Hemofarm d.o.o suspenziju

Pliva d.o.o

20 mg

10 mg

50 mg

50 mcg

50 mcg

50 mcg

100 mcg

100 tableta

100 tableta

J - ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Hemofarm d.o.o kapsule

Bosnalijek d.d.

JGL

Alkaloid AD

Berlin-Chemie

Pliva d.o.o

Merck

tablete

ALMACIN

AMOKSICILIN

HIRAMICIN

EUTHYROX

572 H03AA01 levotiroksin

Berlin-Chemie

100 mcg

100 mcg

LETROX 100

tablete

571 H03AA01 levotiroksin

Merck
Pliva d.o.o

EUTHYROX

TYRAQ

569 H03AA01 levotiroksin

570 H03AA01 levotiroksin

H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE
tablete
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prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

Lek Ljubljana

Pliva d.o.o

Farmal d.d.

Bilim

GSK

Hemofarm d.o.o film tablete

Lek Ljubljana

Bilim

Lek Ljubljana

Bosnalijek d.d.

Hemofarm d.o.o film tablete

amoksicilin,
XICLAV 2X
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KLAVOCIN BID
klavulanska kiselina

KLAVAX BID 400/57
amoksicilin,
mg prašak za oralnu
klavulanska kiselina
suspenziju

amoksicilin,
KLAMOKS BID
klavulanska kiselina

amoksicilin,
AUGMENTIN
klavulanska kiselina

amoksicilin,
PANKLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
XICLAV 3X
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KLAMOKS
klavulanska kiselina

amoksicilin,
XICLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
DUOCLAV
klavulanska kiselina

amoksicilin,
PANKLAV
klavulanska kiselina

591 J01CR02

592 J01CR02

593 J01CR02

594 J01CR02

595 J01CR02

596 J01CR02

597 J01CR02

598 J01CR02

599 J01CR02

600 J01CR02

601 J01CR02

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

22

20 tableta

15 tableta

15 tableta

15 tableta

10 film tableta

15 tableta

17,80

13,35

13,35

13,35

8,90

10,00

7,15

7,15

7,15

7,15

7,15

7,15

Rp

Samo za djecu. Odrasle osobe sa
poremećenim aktom gutanja što je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.
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500 + 125 mg

500 + 125 mg

500 + 125 mg

500 + 125 mg

500 + 125 mg

250 + 125 mg

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
suspenziju
ml

prašak za oralnu 400 + 57 mg/5
70 ml
ml

Hemofarm d.o.o suspenziju

amoksicilin,
PANKLAV 2X
klavulanska kiselina

590 J01CR02
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Pliva d.o.o
Farmal d.d.
PharmaS d.o.o.
GSK
Hemofarm d.o.o film tablete

amoksicilin,
KLAVOCIN BID
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KLAVAX BID 1 g
klavulanska kiselina

amoksicilin,
KlavoPhar
klavulanska kiselina

amoksicilin,
AUGMENTIN
klavulanska kiselina

amoksicilin,
PANKLAV 2X
klavulanska kiselina

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin

cefaleksin
sulfametoksazol,
trimetoprim
sulfametoksazol,
trimetoprim

606 J01CR02

607 J01CR02

608 J01CR02

609 J01CR02

610 J01CR02

611 J01DB01

612 J01DB01

613 J01DB01

614 J01DB01

615 J01DB01

616 J01DB01

618 J01EE01

ESBESUL

DEPRIM

CEFALEXIN

CEFALEKSIN

CEPHABOS

CEFALEKSIN

CEFALEXIN

kapsule

Bosnalijek d.d.

Remedica

Alkaloid AD

tablete

tablete

kapsule

Hemofarm d.o.o kapsule

Bosnalijek d.d.

(400 + 80) mg

(400 + 80) mg

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

23

20 tableta

20 tableta

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

16 kapsula

100 ml

prašak za oralnu
250 mg/5 ml
suspenziju

Hemofarm d.o.o kapsule

Alkaloid AD

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

10 tableta

10 tableta

100 ml

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

875 + 125 mg

10 tableta

10 tableta

250 mg/5 ml

Hemofarm d.o.o suspenziju

prašak za oralnu

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

875 + 125 mg

875 + 125 mg

2,20

2,20

3,80

3,80

3,80

3,05

3,80

3,80

13,80

13,80

13,80

13,80

13,80

10,30

10,30

10,30

10,30

Rp

Rp

Rp

Rp

Samo za djecu. Odrasle osobe sa
poremećenim aktom gutanja što je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.
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617 J01EE01

Bosnalijek d.d.

amoksicilin,
DUOCLAV
klavulanska kiselina

605 J01CR02

CEFALEKSIN

Lek Ljubljana

amoksicilin,
XICLAV 2X
klavulanska kiselina

604 J01CR02

film tablete

Bilim

amoksicilin,
KLAMOKS BID
klavulanska kiselina

603 J01CR02

film tablete

Deva A.S.

amoksicilin,
AMOKLAVIN-BID
klavulanska kiselina

602 J01CR02
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eritromicin

eritromicin

eritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

622 J01FA01

623 J01FA01

624 J01FA09

625 J01FA09

626 J01FA09

627 J01FA09

628 J01FA09

629 J01FA09

630 J01FA09

631 J01FA09

632 J01FA09

633 J01FA09

634 J01FA09

635 J01FA09

636 J01FA09

637 J01FA10

638 J01FA10

639 J01FA10

640 J01FA10

641 J01FA10

642 J01FA10

643 J01FA10

644 J01FA10

645 J01FA10

646 J01FA10

647 J01FA10

sulfametoksazol,
trimetoprim
sulfametoksazol,
trimetoprim

621 J01FA01

620 J01EE01

619 J01EE01
Bosnalijek d.d.

ESBESUL

AZOMEX

AZITROMICIN

AZID

(400 + 80) mg

film tablete

Bosnalijek d.d.

PharmaS d.o.o.

Zada Pharm.

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Bosnalijek d.d.

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Krka d.d.

Bilim

Bosnalijek d.d.

500 mg

500 mg

film tablete

500 mg

film tablete

500 mg

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

100 mg/5 ml

100 mg/5 ml

500 mg

500 mg

500 mg

film tablete

film tablete

prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju

retard tablete

film tablete

film tablete

500 mg

500 mg

500 mg

film tablete

500 mg

film tablete

500 mg

500 mg

250 mg

250 mg

500 mg

250 mg

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

Hemofarm d.o.o film tablete

Replek Farm

Farmavita d.o.o.

Krka d.d.

BGP Products

Lek Ljubljana

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o film tablete

BGP Products

film tablete

500 mg

Hemofarm d.o.o film tablete
Krka d.d.

250 mg

250 mg

Hemofarm d.o.o film tablete

kapsule

prašak za oralnu (200 + 40)
suspenziju
mg/5 ml

tablete

24

3 tablete

3 tablete

3 tablete

2 tablete

30 ml

30 ml

20 ml

15 ml

15 ml

20 ml

20 ml

7 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

7 tableta

14 tableta

20 tableta

20 tableta

16 kapsula

100 ml

20 tableta

6,40

6,40

6,40

6,20

10,65

10,65

7,05

6,05

6,05

4,40

4,40

7,40

13,60

13,60

13,60

13,60

13,60

13,60

13,60

13,60

7,35

7,35

7,40

7,35

7,50

4,90

4,10

3,20

2,20

Rp

Rp

Rp

Rp

1. Liječenje infekcija kod osoba
alergičnih na penicilin.

1. RTG potvrđena pneumonija
2. Eradikacija Helicobacter pylori
infekcije

Samo za djecu.
Odrasle osobe sa poremećenim aktom
gutanja što je potrebno naznačiti na
poleđini recepta.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi na
osnovu RTG nalaza ili mišljenja pulmologa.
Za indikaciju pod 2. infekcija dokazana
valindim testovima: CLO test, urea
izdisajni test, stolica-antigen test.
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SUMAMED S

HEMOMYCIN

SUMAMED 1200

HEMOMYCIN

AZOMEX

SUMAMED FORTE

SUMAMED

HEMOMYCIN

FROMILID UNO

CLARICIDE

MONOCLAR

ZYMBAKTAR

KLARITROMICIN

ERACID

FROMILID

KLACID

LEKOKLAR

ERACID

ZYMBAKTAR

KLACID SR

ERITROMICIN
HEMOFARM
ERITROMICIN
HEMOFARM
FROMILID

ERITROMICIN Belupo Belupo

ROCHE

BACTRIM
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azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin

ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
norfloksacin
norfloksacin
norfloksacin
norfloksacin

metronidazol

metronidazol

flukonazol

flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol

649 J01FA10

650 J01FA10

651 J01FA10

652 J01FA10

653 J01FA10

J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA02
J01MA06
J01MA06
J01MA06
J01MA06

654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

677 J01XD01

678 J01XD01

679 J02AC01

680
681
682
683

DIFLUCAN
FLUKONAZOL
FLUCON
FUNZOL

FUNZOL

METROZOL

MEDAZOL

CITERAL
CIPRINOL
CIPROZAD
CIFLOX
Ciprofloxacin
CITERAL
MAROCEN
CIPROFLOKSACIN
CIPROMED
CIPROL
CIPROBAY 500
CIPRINOL
CIPROZAD
CIFLOX
CIFLOXINAL
SIPROBEL
CIPROZAD
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
NOFLOX
NOLICIN
NORFLOXACIN Replek
NORACIN

AZITRO

HEMOMYCIN

SUMAMED

AZIBIOT

AZAX

AZOMICIN

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

PFIZER
Actavis
Farmavita d.o.o.
Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Bosnalijek d.d.

Belupo

Alkaloid AD
Krka d.d.
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
Biofarma
Alkaloid AD
Hemofarm d.o.o
Replek Farm
Pliva d.o.o
Bosnalijek d.d.
Bayer
Krka d.d.
Zada Pharm.
Farmavita d.o.o.
PRO.MED
Nobel
Zada Pharm.
Biofarma
Biofarma
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Replek Farm
Bosnalijek d.d.

Deva A.S.

250 mg
250 mg
250 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
750 mg
400 mg
400 mg
400 mg
400 mg

film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete

10 tableta

20 tableta

21 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

14 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

14 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

3 tablete

4,35

4,25

4,55
4,55
4,55
4,55
6,35
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
9,85
9,85
9,85
20,85
9,80
9,80
9,80
10,30

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Rp

Rp

Rp

Rp

100 mg
150 mg
150 mg
150 mg

kapsule
kapsule
kapsule

100 mg

25

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

26,60
5,85
5,85
5,85

26,60

J02 - ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

500 mg

kapsule

kapsule

tablete

250 mg

250 mg

film tablete

tablete

250 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

film tablete

film tablete

Hemofarm d.o.o film tablete

Pliva d.o.o

Krka d.d.

Nobel

Farmavita d.o.o.

Liječenje kandidoza i dermatomikoza.

Liječenje urinarnih infekcija uz
antibiogram.

1. Infekcija respiratornog trakta
izazvane uzrocnikom Mycoplasma
pneumonia.
2. Zarazne bolesti crijeva izazvane
uzrocnikom Salmonellae, Shigella.
3. Infekcije izazvane Mycobacterium
tuberculosis.
4. Infekcije urogenitalnog trakta uz
antibiogram.
5. Hronične rane uz antibiogram.

alergičnih na penicilin.
2. Urogenitalne infekcije uzrokovane
Chlamidiama.

Uz predočeni mikorbiološki nalaz.

Ukoliko je lijek propisan na otpusnom
pismu, mora biti upisan nalaz
antibiograma.
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J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01

azitromicin

648 J01FA10
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IMURAN

IMUPRIN

RAPTEN - K

DIFEN rapid

DICLAC retard 100

DIKLOFENAK FARMAL Farmal d.d.

DIFEN

RAPTEN forte

NAKLOFEN SR

697 L04AX01 azatioprin

698 L04AX01 azatioprin

699 M01AB05 diklofenak

700 M01AB05 diklofenak

701 M01AB05 diklofenak

702 M01AB05 diklofenak

703 M01AB05 diklofenak

704 M01AB05 diklofenak

705 M01AB05 diklofenak

150 mg
150 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg

kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule

Rp

400 mg

400 mg

200 mg

200 mg

35 tableta

25 tableta

25 tableta

25 tableta

31,10

22,25

14,45

14,45

Rp

50 mg

50 mg
100 tableta

100 tableta

50 kapsula

34,60

34,60

63,20
Rp/
spec

film tablete R

film tablete R

film tablete R

film tablete

film tablete R

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

50 mg

26

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

0,70

0,70

Rp

M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI

Liječenje kandidoza

1. Za pacijente nakon transplantacije
Za indikacije pod 1. i 2. lijek se uvodi u
organa.
terapiju na osnovu mišljenja nadležnog
2. Za pacijente sa autoimunim
specijaliste na nivou bolničke zdravstvene
bolestima, uključujući Chronovu bolest
zaštite.
i ulcerozni kolitis.

1. Infekcije uzrokovane virusom
Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
Herpes zoster.
trajanju do 7 dana.
2. U pripremi bolesnika za
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
transplantaciju organa.
osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na
3. Prevencija virusnih infekcija kod
nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod
hemato-onkoloških pacijenata u toku
tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste
iil nakon hemoterapije.
sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.

M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM

film tablete

film tablete

25 mg

L04 - IMUNOSUPRESIVI

L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

meke kapsule

tablete

tablete

tablete

tablete

Hemofarm d.o.o film tablete R
Krka d.d.

5,85
5,85
5,85
9,35
9,35
9,35
9,35
9,35
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Bosnalijek d.d.

Lek Ljubljana

Bosnalijek d.d.

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

7 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

1 kapsula

J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

150 mg

kapsule

Hemofarm d.o.o film tablete

Remedica

Excella

Novartis

696 L04AD01 ciklosporin

Nobel

SANDIMMUN
NEORAL

aciklovir

695 J05AB01

HERNOVIR

Actavis

Nobel

PFIZER
Hemofarm d.o.o
Nobel
Hemofarm d.o.o
PFIZER
Actavis
Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.

Belupo

aciklovir

694 J05AB01

ACIKLOVIR

HERNOVIR

DIFLUCAN
FLUCONAL
KANDIZOL
FLUCONAL
DIFLUCAN
FLUKONAZOL
FUNZOL
FLUCON

HERPLEX

aciklovir

693 J05AB01

flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol

aciklovir

J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01

692 J05AB01

684
685
686
687
688
689
690
691
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NAKLOFEN

RAPTEN

VOLTAREN

RANTUDIL forte

DEVOXICAM

MELOX fort

OXIMAL

ZELOXIM
MELOKSIKAM
PharmaSfort
MELOX

MELCAM

OXIMAL

OXIMAL

MELOX

DEVOXICAM

MELOXICAM Lek
MELOKSIKAM
PharmaS
MELOXICAM
Lek

OXIMAL

MELOX

MELCAM

DALSY

IBUPROFEN

BEFRON

DAFEN
IBUPROFEN
IBUPROFEN Farmal
IBUPROFEN
IBUPROFEN Replek

IBUPROFEN Farmal
IBUPROFEN
FARMAVITA
KETOBOS
KETONAL
KETONAL

707 M01AB05 diklofenak

708 M01AB05 diklofenak

709 M01AB05 diklofenak

710 M01AB11 acemetacin

711 M01AC06 meloksikam

712 M01AC06 meloksikam

713 M01AC06 meloksikam

714 M01AC06 meloksikam

717 M01AC06 meloksikam

718 M01AC06 meloksikam

719 M01AC06 meloksikam

720 M01AC06 meloksikam

721 M01AC06 meloksikam

722 M01AC06 meloksikam

725 M01AC06 meloksikam

726 M01AC06 meloksikam

727 M01AC06 meloksikam

728 M01AE01 ibuprofen

729 M01AE01 ibuprofen

730 M01AE01 ibuprofen

ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen

731
732
733
734
735

736 M01AE01 ibuprofen

738 M01AE03 ketoprofen
739 M01AE03 ketoprofen
740 M01AE03 ketoprofen

film tablete

film tablete

oralna otopina

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

400 mg

film tablete

Bosnalijek d.d.
Lek Ljubljana
Lek Ljubljana

50 mg
50 mg
100 mg

kapsule
čepići

600 mg

kapsule

film tablete

400 mg

film tablete

Farmavita d.o.o.

400 mg

film tablete

600 mg

400 mg

film tablete

film tablete

400 mg

100 mg/5 ml

film tablete

oralna otopina

Farmal d.d.

Zada Pharm.
Hemofarm d.o.o
Farmal d.d.
Farmavita d.o.o.
Replek Farm

Nobel

100 mg/5 ml

100 mg/5 ml

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

15 mg

60 mg

kapsule
tablete

12,5 mg

50 mg

50 mg

50 mg

čepići

Hemofarm d.o.o oralna otopina

BGP Products

Zada Pharm.

Nobel

Farmavita d.o.o.

Lek Ljubljanja

PharmaS

Lek Ljubljanja

Deva A.S.

Nobel

Farmavita d.o.o.

Farmavita d.o.o.

Zada Pharm.

Nobel

PharmaS

Bilim

Farmavita d.o.o.

Nobel

Deva A.S.

MEDA

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o film tablete

Krka d.d.

Bosnalijek d.d.

4,50

4,50

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

3,20

3,20

3,20

8,15

8,15

8,15

8,15

5,45

2,70

2,70

2,70

2,70

9,50

9,50

9,50

6,30

3,15

3,15

3,15

3,15

7,00

7,35

1,40

1,40

1,40

27

25 kapsula

20 kapsula

2,55
3,20
12 supozitorija 3,45

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

100 ml

100 ml

100 ml

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

10 tableta

20 kapsula

10 čepića

20 tableta

20 tableta

20 tableta

Rp

Rp

Rp

Rp/
Spec

Rp

Samo za djecu. Odrasle osobe sa
poremećenim aktom gutanja sto je
potrebno naznačiti na poleđini recepta.

Ako je lijek prethodno uveden pod drugim
indikacijama, lijek je potrebno isključiti
ukoliko indikacije nisu u skladu sa
Simptomatski tretman reumatoidnog
trenutno preporučenim.
artritisa.
Lijek se uvodi samo uz preporuku
subspecijaliste reumatologa ili specijaliste
sa odjeljenja za reumatologiju.
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737 M01AE01 ibuprofen

M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01

724 M01AC06 meloksikam

723 M01AC06 meloksikam

716 M01AC06 meloksikam

715 M01AC06 meloksikam

DIFEN

706 M01AB05 diklofenak
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Lek Ljubljana
PharmaS d.o.o.
Alvogen
Pliva d.o.o
ROCHE

Hemofarm d.o.o. oralna otopina

746 M05BA06 ibandronska kiselina IBANDRONAT Lek

747 M05BA06 ibandronska kiselina IBANDRONAT

748 M05BA06 ibandronska kiselina ALVODRONIC

749 M05BA06 ibandronska kiselina BONNEDRA

750 M05BA06 ibandronska kiselina BONVIVA

TRAMADOL Stada

TRAMADOL

TRAMADOL

TRAMADOL ALKAL

TRAMADOL Jaka

BOLDOL

751 N02AX02 tramadol

752 N02AX02 tramadol

753 N02AX02 tramadol

754 N02AX02 tramadol

755 N02AX02 tramadol

756 N02AX02 tramadol

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Farmavita d.o.o.
Krka d.d.

ZARACET

DORETA

Bosnalijek d.d.

tablete

tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

Hemofarm d.o.o kapsule

Jaka 80 AD

8,20
Rp

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

1 tableta

1 tableta

1 tableta

1 tableta

1 tableta

4 tablete

4 tablete

4 tablete

4 tablete

17,25

17,25

17,25

17,25

17,25

17,70

17,70

17,70

17,70

Rp/
spec

Rp/
spec

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

10 ml

28

37,5 + 325 mg 30 tableta

37,5 + 325 mg 30 tableta

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

100 mg/ml

N02 - ANALGETICI

8,15

8,15

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

4,00
Rp/
spec

Liječenje umjerene do jake boli

1. Osteoporoza.
2. Hiperparatireoidizam.

Liječenje gihta

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja ljekara specijaliste.

Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kod
bolesnika sa DXA vrijednostima T skora 2,5 SD i niže na kuku i/ili kičmi ili kada su
prisutne osteoporotične frakture. Dužina
terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni
izabranog ljekara uz oprez na
gastrointestinalne komplikacije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
osnovu mišljenja subspecijaliste
endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja
za endokrinologiju, koji određuje dužinu
trajanja terapije.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

tramadol,
757 N02AX52
paracetamol
tramadol,
758 N02AX52
paracetamol

MSD

745 M05BA04 alendronska kiselina FOSAMAX T

Alkaloid AD

100 tableta

N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

Pliva d.o.o

744 M05BA04 alendronska kiselina ALENDOR 70

tablete

Farmavita d.o.o.

tablete

743 M05BA04 alendronska kiselina DRONAT

Krka d.d.

100 mg

M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU

tablete

Bosnalijek d.d.

ALOPURINOL 100 mg
Belupo
tablete

742 M05BA04 alendronska kiselina PROMASS

741 M04AA01 alopurinol

M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA
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Abdi Ibrahim

KARBAPIN

TRILEPTAL
EXMAL
TRILEPTAL
EXMAL
TRILEPTAL

NAVARIN XR

768 N03AF01 karbamazepin

769
770
771
772
773

777
778
779
780
781

N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09

776 N03AG01

775 N03AG01

774 N03AG01

DEPAKINE CHRONO
500
DEPAKINE CHRONO
300
DANOPTIN
LAMOTRIGIN Lek
LATRIGIL
LAMICTAL
LAMAL

Novartis
Bosnalijek d.d.
Novartis
Bosnalijek d.d.
Novartis

TEGRETOL CR

767 N03AF01 karbamazepin

okskarbazepin
okskarbazepin
okskarbazepin
okskarbazepin
okskarbazepin
valproinska kis.,
natrijum valproat
valproinska kis.,
natrijum valproat
valproinska kis.,
natrijum valproat
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin

PHENOBARBITON

766 N03AA02 fenobarbiton

Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o.
GSK
Alkaloid AD

Sanofi-aventis

Sanofi-aventis

7,70

200 + 80 + 25 +
20 tableta
20 + 0,75 mg

100 mg

tablete

600 mg
600 mg
60 mg/ml

tablete
tablete
sirup

30 tableta

30 tableta

250 ml

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

30 tableta

30 tableta

10 tableta

100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

tablete
tablete
tablete
tablete

29

30 tableta

30 tableta

30 tableta

18,80
18,80
18,80
18,80
18,80

15,20

8,40

8,40

19,30
19,30
35,70
35,70
30,50

5,85

17,15

3,85

1,30

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp

Rp/ spc

1. Epilepsija.
2. Neuropatska bol

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremećaj

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
terapiju za bolesnike sa epilepsijom na
osnovu mišljenja
neurologa/NPS/neuropedijatra,
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/neurologa/NPS.

Po preporuci
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije,
kao druga terapijska linija.

Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje na
osnovu mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po
preporuci specijaliste.

Epilepsija

Po preporuci
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.

Epilepsija

Prekid i prevencija napada migrene

Simptomatsko liječenje umjerene do
jake boli
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30 tableta

30 tableta

87 + 199,80 mg 100 tableta

145 + 333 mg

tablete

tablete

tablete

145 + 333 mg

300 mg

tablete

tablete

300 mg

tablete

200 mg

tablete prod.osl 400 mg

100 mg

N03 - ANTIEPILEPTICI

5,40

5,40

5,40

2,70

8,15

37,5 + 325 mg 20 tableta

37,5 + 325 mg 20 tableta

37,5 + 325 mg 20 tableta

37,5 + 325 mg 10 tableta

37,5 + 325 mg 30 tableta

tablete

film tablete

tablete

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Pliva d.o.o

Hemofarm d.o.o

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Krka d.d.

765 N03AA02 fenobarbiton

N03AF02
N03AF02
N03AF02
N03AF02
N03AF02

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Farmavita d.o.o.

Hemofarm d.o.o tablete

PHENOBARBITON
Pliva

ZOTRAMID

DORETA

ZALDIAR

ZARACET

ZALDIAR

Bosnalijek d.d.

tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
tramadol,
paracetamol
ergotamin
kombinacija

NOMIGREN

764 N02CA52

763 N02AX52

762 N02AX52

761 N02AX52

760 N02AX52

759 N02AX52
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KATENA

NEURONTIN

NEURONTIN

NIRVAX

KATENA

GABOTON

NIRVAX

GABOTON

803 N03AX12 gabapentin

804 N03AX12 gabapentin

805 N03AX12 gabapentin

806 N03AX12 gabapentin

807 N03AX12 gabapentin

808 N03AX12 gabapentin

809 N03AX12 gabapentin

ARVIND
LAMOTRIGIN Lek
LATRIGIL
LAMICTAL
LAMAL
DANOPTIN
ARVIND
ARVIND
LATRIGIL
LAMICTAL
LAMAL
DANOPTIN
LAMOTRIGIN Lek
TIRAMAT 100 mg
EPIRAMAT
TIRAMAT 25 mg
EPIRAMAT
TIRAMAT 50 mg
EPIRAMAT

802 N03AX12 gabapentin

lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
topiramat
topiramat
topiramat
topiramat
topiramat
topiramat

GABOTON

N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX11
N03AX11
N03AX11
N03AX11
N03AX11
N03AX11

801 N03AX12 gabapentin

782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

Lek Ljubljana

25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
100 mg
100 mg
25 mg
25 mg
50 mg
50 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

kapsule

400 mg

400 mg

300 mg

300 mg

300 mg

300 mg

100 mg

100 mg

100 mg

25 mg

tablete

kapsule

100 mg

tablete

30

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

50 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

20 kapsula

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

26,90

26,90

22,25

22,25

22,25

22,25

3,30

3,30

3,30

18,80
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
11,35
11,35
11,35
11,35
11,35
11,35
44,95
44,95
14,65
14,65
26,70
26,70

Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

Samo za bolesnike sa epilepsijom
refrakternom na druge antiepileptike na
osnovu mišljenja neurologa/NPS/
neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja
neuropedijatrije.

Ako je gabapentin prethodno uveden pod
drugim indikacijama, lijek je potrebno
isključiti ukoliko indikacije nisu u skladu sa
trenutno preporučenim.
Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra
ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
1. Epilepsija
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na
2. Neuropatska bol kod pacijenata sa
osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja
karcinomom.
palijativne njege.
3. Bolne dijabetične polineuropatije.
Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na
4. Postherpetična neuropatska bol.
osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a
na osnovu EMNG nalaza, u trajanju
najduže do tri mjeseca u toku godine
dana.
Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na
osnovu mišljenja ljekara specijaliste u
trajanju najduže do tri mjeseca u toku
godine dana.

Epilepsija.

1. Epilepsija
2. Bipolarni poremećaj

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u
terapiju za bolesnike sa epilepsijom na
osnovu mišljenja
neurologa/NPS/neuropedijatra,
specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/neurologa/NPS.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Bosnalijek d.d.

Lek Ljubljana

Farmavita d.o.o.

Bosnalijek d.d.

PFIZER

PFIZER

Farmavita d.o.o.

Lek Ljubljana

Farmavita d.o.o.
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o.
GSK
Alkaloid AD
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o.
GSK
Alkaloid AD
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
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KEPPRA 250 mg

TINALVO

LEVETIRACETAM LEK Lek Ljubljana

814 N03AX14 levetiracetam

815 N03AX14 levetiracetam

816 N03AX14 levetiracetam

PRAZINE

PROMAZIN Farmavita Farmavita d.o.o.

PRAZINE

MODITEN
METOTEN
METOTEN
MODITEN

830 N05AA03 promazin

831 N05AA03 promazin

832 N05AA03 promazin

833
834
835
836

flufenazin
flufenazin
flufenazin
flufenazin

PROMAZIN Farmavita Farmavita d.o.o.

829 N05AA03 promazin

Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.

Pliva d.o.o

Pliva d.o.o

Sanofi-Aventis

NOZINAN

828 N05AA02 levomepromazin

Sanofi-Aventis

NOZINAN

Lek Ljubljana

ROCHE

Pliva d.o.o.

Alkaloid AD

Replek Farm

100 mg

1 mg
1 mg
5 mg
5 mg

film tablete
film tablete
film tablete

25 mg

25 mg

100 mg

100 mg

25 mg

100 tableta

100 tableta

100 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

31

100 tableta

25 tableta

25 tableta

25 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

20 tableta

20 tableta

N05 - PSIHOLEPTICI

250 + 25 mg

100 + 25 mg

100 + 25 mg

2 mg

2 mg

2 mg

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

film tablete

film tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

300 ml

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

68,55

44,95

44,95

44,95

44,95

44,95

23,85

23,85

23,85

23,85

23,85

2,40
2,40
5,00
20,00

8,00

8,00

26,15

26,15

2,95

8,15

43,30

23,40

23,40

4,35

4,35

4,35

N04 - ANTIPARKINSONICI

100 mg/ml

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Parkinsonova bolest

Epilepsija refrakterna na druge
antiepileptike.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neuropsihijatra.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja
neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra
ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
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N05AB02
N05AB02
N05AB02
N05AB02

oralna otopina

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

tablete

Laboraorio farm. tablete

UBC Pharm

Alkaloid AD

UBC Pharm

Farmavita d.o.o.

Alvogen

UBC Pharm

Farmavita d.o.o.

827 N05AA02 levomepromazin

NAKOM

REKOVEREN

levodopa,
824 N04BA02
benzerazid

levodopa,
karbidopa

MENDILEX

823 N04AA02 biperiden

826 N04BA02

BIPERIDEN

822 N04AA02 biperiden

MADOPAR

AKINETON

821 N04AA02 biperiden

levodopa,
benzerazid

KEPPRA 100 mg/ml

820 N03AX14 levetiracetam

825 N04BA02

LYVAM

819 N03AX14 levetiracetam

818 N03AX14 levetiracetam

817 N03AX14 levetiracetam

tablete

LEVETIRACETAM
Farmavita

813 N03AX14 levetiracetam

LEVETIRACETAM
Farmavita
KEPPRA 500 mg

tablete

tablete

LEVETIRACETAM LEK Lek Ljubljana

Alvogen

TINALVO

812 N03AX14 levetiracetam

tablete

811 N03AX14 levetiracetam

Alkaloid AD

LYVAM

810 N03AX14 levetiracetam
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HALOPERIDOL

LEPONEX

CLOZAPINE

CLOZAPIN LEK

LEPONEX

CLOZAPIN LEK

KVENTIAX
KVELUX
KVETIAPIN
Q-PIN
LOQUEN
KVELUX
KVETIAPIN
KVENTIAX
Q-PIN
KVELUX
KVENTIAX
KVETIAPIN
Q-PIN
EGLONYL
BOSNYL
SULPIRID FARMAVITA

840 N05AD01 haloperidol

841 N05AH02 klozapin

842 N05AH02 klozapin

843 N05AH02 klozapin

844 N05AH02 klozapin

845 N05AH02 klozapin

846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861

ANTARZA
RICUS
PROSPERA
RISSET
RISSAR
ANTARZA
TORENDO
RISSET
ANTARZA
RICUS
RISSET
PROSPERA
RISSAR

risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon

863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875

N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08

EGLONYL FORTE

862 N05AL01 sulpirid

kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
sulpirid
sulpirid
sulpirid

HALDOL

839 N05AD01 haloperidol

N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AH04
N05AL01
N05AL01
N05AL01

HALDOL

HALOPERIDOL

837 N05AD01 haloperidol

838 N05AD01 haloperidol

Krka d.d.

Zada Pharm.
Biofarma
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Alkaloid AD
Zada Pharm.
Krka d.d.
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Biofarma
Pliva d.o.o
Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD

Alkaloid AD

Krka
Lek Ljubljana
PharmaS d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
PharmaS d.o.o.
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
Lek Ljubljana
Krka d.d.
PharmaS d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Alkaloid AD
Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.

Lek Ljubljana

Novartis

Lek Ljubljana

Remedica

Novartis

Actavis

Krka d.d.

Actavis

100 mg
100 mg
100 mg
200 mg
200 mg
200 mg
200 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
50 mg
50 mg
50 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kapsule
kapsule
kapsule

1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg

film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete

200 mg

100 mg

tablete

tablete

100 mg

25 mg

tablete

25 mg

tablete

100 mg

100 mg

tablete

tablete

tablete

100 mg

2 mg

tablete

2 mg

tablete

10 mg

10 mg

tablete

tablete

tablete

32

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
10,55
10,55
21,05
11,95
11,95
11,95
11,95
11,95

5,35

40,70
40,70
40,70
40,70
40,70
68,80
68,80
68,80
68,80
22,90
22,90
22,90
22,90
3,40
3,40
3,40

11,10

11,10

35,70

35,70

35,70

3,70

3,70

9,50

9,50

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i
poremećaji sa sumanutošću
2. Bipolarni afektivni poremećaj
3. Prolazna psihotična stanja kod
organskih poremećaja.

Akutne i hronične šizofrene psihoze

1. Šizofrenija refrakterna na klasičnu
terapiju.
2. Bipolarni poremećaj refrakteran na
klasičnu terapiju.

Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji
sa nezadovoljavajućim odgovorom na
prethodno primijenjene antipsihotike.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra
ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.

Po preporuci psihijatra/NPS.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS kada su iscrpljene druge
terapijske opcije.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS ili porodičnog
ljekara specijaliste.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

60 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

10 tableta

30 kapsula

30 kapsula

30 kapsula

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

60 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

50 tableta

25 tableta

25 tableta

30 tableta

30 tableta
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AMYZOL

TORENDO
ANTARZA
RISEDON
RISSET
ANTARZA
RISSET
RICUS
RISSAR
PROSPERA
ANTARZA
RICUS
ANTARZA
ANTARZA
ABIZOL
ZOLPRIX
ARYZALERA
ARIPRIZOL
TREFERO
ABIZOL
ARIPRIZOL
ZOLPRIX
ARYZALERA
TREFERO
ARIPRIZOL
ARYZALERA
APAURIN
BOSAURIN
DIAZEPAM
BOSAURIN
DIAZEPAM
APAURIN
BOSAURIN
DIAZEPAM
APAURIN
DIAZEPAM ALKALOID
TRAZEM
CERSON

914 N06AA09 amitriptilin

risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
nitrazepam
nitrazepam

AMYZOL

N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05CD02
N05CD02

Lek Ljubljana

Lek Ljubljana

Krka d.d.
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Pliva d.o.o
Biofarma
Alkaloid AD
Farmavita d.o.o.
Zada Pharm.
Biofarma
Zada Pharm.
Zada Pharm.
Nobel
Alvogen
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
Hemofarm d.o.o
Nobel
Farmavita d.o.o.
Alvogen
Krka d.d.
Hemofarm d.o.o
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Krka d.d.
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Bosnalijek d.d.
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Alkaloid AD
Bosnalijek d.d.
Farmavita d.o.o.
2 mg
2 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
3 mg
4 mg
4 mg
4 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
30 mg
30 mg
10 mg
10 mg
10 mg
2 mg
2 mg
2 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg

film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
oral.dispez.tab.
tablete
tablete
tablete
tablete
oral.dispez.tab.
tablete
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete

film tablete

film tablete

2 mg

film tablete

10 tableta
10 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

30 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

20 tableta

60 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

17,90
17,90
17,90
35,80
16,15
16,15
16,15
16,15
16,15
24,20
23,65
23,65
35,45
46,65
49,95
49,95
49,95
49,95
61,70
66,10
66,10
66,10
66,10
114,65
114,65
1,40
1,40
1,40
0,90
0,90
0,90
1,15
1,15
1,15
1,15
1,30
1,30

25 mg

10 mg

33

30 tableta

100 tableta

2,00

3,85

N06 - PSIHOANALEPTICI

2 mg

film tablete

Rp/
spec

Rp

Rp

Rp/
spec

spec

Poremećaji spavanja

Šizofrenija odraslih i adolescenata.

4. Mentalna retardacija sa značajnim
poremećajem ponašanja koji zahtijeva
pažnju ili tretman
5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja.
6. Poremećaji ponašanja.
7. Liječenje poremećaja ponašanja iz
autističnog spektra.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa, ili
porodičnog ljekara specijaliste.

Lijek propisuje izabrani ljekar bez
mišljenja ljekara specijaliste određene
grane medicine do 3 mjeseca u toku 12
mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje
ljekara specijaliste određene grane
medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS samo za bolesnike kada su
iscrpljene druge terapijske opcije.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

913 N06AA09 amitriptilin

876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
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FLUSETIN

918 N06AB03 fluoksetin

PAROXAL

PAROKSETIN
SETALOFT
SIDATA
ASENTRA
LISETRA
MISOL
ASENTRA
ZOLOFT
SIDATA
SETALOFT
LUXETA 50 mg
LISETRA
SERPENTIL
CITAFORT
CITRAM
ELICEA
ESRAM
ESCITA
ZEPIRA
ESCITALOPRAM
FILEX
CITALEA

926 N06AB05 paroksetin

927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948

paroksetin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram

SEROXAT

925 N06AB05 paroksetin

N06AB05
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10

DEPROZEL 20 mg

PAROKSETIN
PharmaS
DIPRESAN

SEROXAT

924 N06AB05 paroksetin

923 N06AB05 paroksetin

922 N06AB05 paroksetin

921 N06AB05 paroksetin

920 N06AB05 paroksetin

PAROKSETIN
ReplekPharm
PAROXAL

FLUNISAN

917 N06AB03 fluoksetin

919 N06AB05 paroksetin

kapsule

FLUOXETIN
FARMAVITA

916 N06AB03 fluoksetin

Replek Farm
Actavis
Hemofarm d.o.o
Krka d.d.
Zada Pharm.
Nobel
Krka d.d.
PFIZER
Hemofarm d.o.o
Actavis
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Nobel
Amsal
Alkaloid AD
Actavis
Zada Pharm.
Bosnalijek d.d.

Zada Pharm.

GSK

Pliva d.o.o

Bosnalijek d.d.

PharmaS d.o.o.

GSK

Zada Pharm.

Replek Farm

Bosnalijek d.d.

30 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg

tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete

30 mg

30 mg

20 mg

20 mg

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

film tablete

20 mg

20 mg

film tablete

20 mg

film tablete

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

20 mg

film tablete

film tablete

tablete

Hemofarm d.o.o tablete

Farmavita d.o.o.

kapsule

FLUOXETIN ALKALOID Alkaloid AD

915 N06AB03 fluoksetin

34

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

18,50
14,10
14,10
14,10
15,10
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
7,70
7,70
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,95
11,95
11,95
11,95
11,95

18,50

18,50

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

6,80

10,15

10,15

10,15

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Rp/
spec

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS.
Lijek se uvodi kao druga terapijska opcija
ukoliko ne dođe do
poboljšanja stanja nakon najmanje 3
mjeseca upotrebe prethodno pobrojanih
SSRI.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili
porodičnog ljekara specijaliste.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili
porodičnog ljekara specijaliste.

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili
porodičnog ljekara specijaliste.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

30 tableta

20 tableta

30 tableta

30 kapsula

30 kapsula
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ONBREZ Breezhaler

Novartis

Chiesi Farm.

GSK

GSK

Reckitt Ben.

Reckitt Ben.

8 + 2 mg

2 + 0,5 mg

10 mg/ml

5 mg

7 lingvaleta

7 lingvaleta

10 ml

20 tableta

40,95

11,55

3,70

4,55

Rp spec

Rp spec

25 mcg/doza

12 mcg/doza

150 mcg

inhalaciona
suspenzija za
raspršivač

otopna za
inhaliranje pod
pritiskom

prašak za
inhalaciju
kapsula

35

30 kapsula

120 doza

120 doza

100 mcg/doza 200 doza

sprej

55,80

70,85

38,90

5,15

oblike bolesti.

Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se
uvodi po preporuci pneumofiziologa u
slučaju dokumentovanih neželjenih
efekata na salmeterol (navedenih na
nalazu pneumofiziologa).

1.Bronhijalna astma samo uz terapiju
inhalacionim kortikosteroidima.
2. HOPB kod odraslih za umjereno
teške, teške i veoma teške (B, C i D
stadijum) oblike bolesti.

Lijek se uvodi po preporuci
pneumofiziologa u slučaju
dokumentovanih neželjenih efekata na
salmeterol (navedenih na nalazu
pneumofiziologa).

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pneumofiziologa, pedijatara na
odjelu dječije pulmologije, ili porodičnog
ljekara specijaliste.

Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim
ustanovama koje obavljaju zdravstvenu
djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene
zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a
u skladu sa Smjernicama za primjenu
supstitucione terapije.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju
na osnovu mišljenja psihijatara nadležnih za
liječenje bolesti ovisnosti.
Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji
karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja
ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju
zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou
zdravstvene zaštite.

1.Bronhijalna astma samo uz terapiju
inhalacionim kortikosteroidima.
2. HOPB kod odraslih za umjereno
teške, teške i veoma teške (B, C i D
stadijum) oblike bolesti.

Rp/ HOPB kod odraslih za umjereno teške,
spec C teške i veoma teške (B, C i D stadijum)

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Rp

Liječenje zavisnosti od opijata

1. Lečenje zavisnosti od opijata.
2. Suzbijanje snažnog bola (bola
uzrokovanog karcinomom).

R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

lingvalete

lingvalete

oralne kapi

tablete

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

956 R03AC18 indakaterol

formoterol fumarat
ATIMOS
dihidrat

SEREVENT

954 R03AC12 salmeterol

955 R03AC13

VENTOLIN inhaler

SUBOXONE

buprenorfin,
nalokson

952 N07BC51

953 R03AC02 salbutamol

SUBOXONE

buprenorfin,
nalokson

951 N07BC51

METADON ALKALOID Alkaloid AD

950 N07BC02 metadon

Pliva d.o.o

HEPTANON

949 N07BC02 metadon

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
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973 R03AK08

972 R03AK06

971 R03AK06

970 R03AK06

969 R03AK06

968 R03AK06

967 R03AK06

966 R03AK06

965 R03AK06

964 R03AK06

963 R03AK06

962 R03AK06

961 R03AK06

960 R03AK06

959 R03AK06

958 R03AK06

957 R03AK06

formoterol,
beklometazon

salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
salmeterol,
flutikazon
GSK
Quimica
Amsal
GSK
Quimica
Lek Ljubljana
Amsal

SERETIDE Diskus

BRONHIAL 250/50

SPYRO

SERETIDE Diskus

BRONHIAL 500/50

AirFluSal Forspiro

SPYRO

Chiesi Farm.

Lek Ljubljana

AirFluSal Forspiro

FOSTER 100 µg/6 µg

Deva A.S.

GSK

Amsal

GSK

Deva A.S.

GSK

GSK

Deva A.S.

RESPIRO

SERETIDE inhaler

SPYRO

SERETIDE Diskus

RESPIRO

SERETIDE inhaler

SERETIDE inhaler

RESPIRO

50 + 100 mcg

prašak za
inhaliranje

50 + 250 mcg
50 + 250 mcg
50 + 250 mcg
50 + 500 mcg
50 + 500 mcg
50 + 500 mcg
50 + 500 mcg

prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje
prašak za
inhaliranje

6 + 100 mcg

50 + 250 mcg

prašak za
inhaliranje

otopina pod
pritiskom

25 + 250 mcg

inhalator

25 + 250 mcg

50 + 100 mcg

prašak za
inhaliranje

inhalator

25 + 50 mcg

25 + 50 mcg

25 + 125 mcg

25 + 125 mcg

inhalator

inhalator

inhalator

inhalator

98,30

80,25

80,25

80,25

80,25

63,20

63,20

63,20

63,20

79,55

79,55

44,45

44,45

44,45

44,45

62,85

62,85

1. Bronhijalna astma.

Lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod
kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim
kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu
mišljenja pneumofiziologa ili pedijatra na
odjelu dječije pulomologije ili porodičnog
ljekara specijaliste.

Rp/
spec C

1.Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se
uvodi po preporuci pneumofiziologa u
slučaju dokumentovanih neželjenih
efekata na kombinovanu terapiju
salmeterolom i inhalacionim
kortikosteroidom (navedenih na nalazu
pneumofiziologa).

Za indikaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju
kod bolesnika kod kojih astma nije
kontrolisana inhalatornim
1.Bronhijalna astma.
kortikosteroidima i kratko-djelujućim betaRp/
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
spec C
2 agonistima.
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa ili porodičnog ljekara
specijaliste.

Rp/
spec C

1. Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

36

180 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

60 doza

120 doza

120 doza

60 doza

60 doza

120 doza

120 doza

120 doza

120 doza
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RELVAR ELLIPTA

flutikazon
furoat/vilanterol

BUDELIN NOVOLIZER Meda Pharma

BUDELIN NOVOLIZER Meda Pharma

978 R03BA02 budezonid

979 R03BA02 budezonid

GSK
GSK

Takeda

981 R03BA05 flutikazon propionat FLIXOTIDE Inhaler

982 R03BA05 flutikazon propionat FLIXOTIDE Inhaler

ALVESCO

ALVESCO

SPIRIVA

983 R03BA08 ciklesonid

984 R03BA08 ciklesonid

985 R03BB04 tiotropium

200 doza

200 doza

120 doza

80 mcg/doza

18 mcg

inhalacioni
rastvor pod
pritiskom

prašak za
inhalaciju u
tvrdoj kapsuli

37

30 kapsula, sa
handinhaler
inhalatorom

120 doza

160 mcg/doza 60 doza

250 mcg/doza 60 doza

50 mcg/doza

125 mcg/doza 60 doza

200 mcg

200 mcg

inhalacioni
rastvor pod
pritiskom

inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
inhalaciona
suspenzija za
raspršivač
inhalaciona
suspenzija za
raspršivač

pulv.inh.

umetak

100 mcg/doza 200 doza

otopina za
inhaliranje

200 doza

50 mcg/doza

otopina za
inhaliranje

30 doza

30 doza

184/22mcg

92/22 mcg

prašak za
inhalaciju

prašak za
inhalaciju

65,50

37,60

37,45

30,15

16,75

15,05

37,10

27,45

32,75

13,50

87,40

77,90

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Rp/
spec C

Bronhijalna astma

Bronhijalna astma

Bronhijalna astma

1.Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju
ukoliko nije postignuta dobra kontrola
bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima

Lijek se uvodi u terapiju ukoliko nije
postignuta zadovoljavajuća kontrola
bolesti drugim inhalatornim
kortikosteroidima u trajanju 3 mjeseca.
Uvodi se na osnovu mišljenja
pneumofiziologa, porodičnog ljekara
specijaliste.

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pedijatra, pneumofiziologa, porodičnog
ljekara specijaliste.

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa, porodičnog ljekara
specijaliste.

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi samo uz
terapiju dugodjelujućim
bonhodilatatorima. Lijek se uvodi na
osnovu mišljenja pneumofiziologa,
pedijatra ili pedijatra pulmologa, ili
porodičnog ljekara specijaliste

Za indikaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju
kod bolesnika kod kojih astma nije
kontrolisana inhalatornim
1.Bronhijalna astma.
kortikosteroidima i kratko-djelujućim betaRp/
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
2 agonistima.
spec C
teške (C i D stadijum) oblike bolesti.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
pneumofiziologa, specijaliste pedijatra sa
odjela dječije pulmologije ili porodičnog
ljekara specijaliste.
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Boehringer Ing

Takeda

GSK

980 R03BA05 flutikazon propionat FLIXOTIDE Inhaler

Pliva d.o.o

QVAR AUTOHALER

977 R03BA01 beklometazon

Pliva d.o.o

QVAR AUTOHALER

GSK

GSK

976 R03BA01 beklometazon

975 R03AK10

RELVAR ELLIPTA

flutikazon
974 R03AK10
furoat/vilanterol
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988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015

R03CC02
R03CC02
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DA04
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03

Rp/ spec C

987 R03BB06

SEEBRI BREEZHALER

Novartis

Industrias Farm.

prašak za inhal,
tvrda kapsula

prašak za inhal

50mcg/ dozi

322mcg/ dozi

30+inhalator

60 doza

58,25

65,80

salbutamol
salbutamol
teofilin
teofilin
teofilin
teofilin
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast

ONTRIL
ONTRIL
TEOKAP SR
EUPHYLONG
TEOKAP SR
EUPHYLONG
ONCEAIR
ZESPIRA
ASTMASAN
MONKASTA
MONLAST
SINGULAIR Junior
ZESPIRA
ALVOKAST
ONCEAIR
MELARTH
AVADIL
SINGULAIR mini
ASTMASAN
MELARTH
ONCEAIR
ALVOKAST
MONTELUKAST
SINGULAIR
MONLAST
MONKASTA
ZESPIRA
AVADIL

Bosnalijek d.d.
Bosnalijek d.d.
Nobel
Takeda
Nobel
Takeda
Abdi Ibrahim
Bilim
Lek Ljubljana
Krka d.d.
Farmavita d.o.o.
MSD
Bilim
Alvogen
Abdi Ibrahim
Pliva d.o.o
Zada Pharm.
MSD
Lek Ljubljana
Pliva d.o.o
Abdi Ibrahim
Alvogen
PharmaS d.o.o.
MSD
Farmavita d.o.o.
Krka d.d.
Bilim
Zada Pharm.
50 kapsula
30 kapsula
50 kapsula
28 tableta
28 tableta
14 tableta
28 tableta
28 tableta
28 tableta
28 tableta
28 tableta
28 tableta
28 tableta

200 mg
200 mg
300 mg
300 mg
4 mg
4 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg

kapsule sa
produženim
kapsule
sa

28 kesica

4 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg

film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete

38

30 tableta

28 tableta

28 tableta

2,35
3,05
2,75
4,55
2,95
5,00
23,60
23,60
9,65
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35
20,70
31,80
9,65
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35
20,75
Rp/
spec

Rp

Rp

1. Bronhijalna astma sa noćnim
simptomima.
2. Astma na napor.
3. Astma na salicilate.
4. Potvrđeni komorbiditet astme i
teškog alergijskog rinitisa prema
važećim smjenicama.

Za indikaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao
dodatna terapija kada primjena
inhalacionih kortikosteroida sa
dugodjelujućim bronhodilatatorima ne
obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu
bolesti.
Za indikaciju pod 4. uvodi se nakon
neuspjele terapije kombinacijom
antihistaminika i intranazalnog
kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se
zajedno sa prethodno navedenim
lijekovima.
Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pneumofiziologa svih nivoa
zdravstvene zaštite.
Za djecu,lijek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja pedijatra na nivou
bolničke zdravstvene zaštite.
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28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

28 tableta

14 tableta

30 tableta

5 mg

žvakanjeza
tablete
žvakanje
granule

žvakanje
tablete za
žvakanje
tablete za

žvakanje
tablete za
žvakanje
tablete za

žvakanjeza
tablete
žvakanje
tablete za

žvakanjeza
tablete
žvakanje
tablete za

produženim
tablete
za
žvakanjeza
tablete

produženim
kapsule
sa
produženim
kapsule
sa

30 kapsula

2 mg/5 ml

sirup

200 ml

2 mg

tablete

60 tableta

Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA).

glikopironijum
bromid

986 R03BB05 aklidinijum bromid Bretaris Genuair

i kratkodjelujućim antiholinergicima.
1. HOPB kod odraslih za umjereno
Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju
Rp/
ukoliko nije postignuta dobra kontrola
teške (B stadijum) oblike bolesti.
spec C 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma
bolesti kombinacijom inhalacionim
teške (C i D stadijum) oblike bolesti. kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta2 agonistima i kratkodjelujućim
antiholinergicima.
Lijek se uvodi na osnovu mišljenja
Rp/
pneumofiziologa, porodičnog ljekara
spec C
specijaliste.
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Bosnalijek d.d.
Pliva d.o.o
Lek Ljubljana
Hemofarm d.o.o
Replek Farm
Alkaloid AD

LOSTOP
RINOLAN
FLONIDAN
PRESSING
LORATADIN REPLEK

LORATADIN
ALKALOID

ALCON
TOBREX
ALCON
TOBREX
ACIKLOVIR ALKALOID Alkaloid AD

1024 R06AX13 loratadin

1025 S01AA12 tobramicin
1026 S01AA12 tobramicin
1027 S01AD03 aciklovir

TIMALEN

TIMOLOL FARMAVITA Farmavita d.o.o.

BETOPTIC S

1032 S01ED01 timolol

1033 S01ED01 timolol

1034 S01ED02 betaksolol

1035 V03AE04

OSVAREN

TIMALEN

1031 S01ED01 timolol

Fresenius Med.

ALCON

JGL

10 mg

4 mg/5 ml
20 kapsula

60 ml

4,10

3,15
Rp

Rp/
spec

5 mg/5 ml

120 ml

4,70

film tablete

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

kapi za oči

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

10 ml

435+235 mg

39

180 tableta

V - OSTALI LIJEKOVI

2,5mg/ml

0,5 % (5
mg/ml)
0,5 % (5
mg/ml)
0,25 % (5
mg/ml)
0,5 % (5
mg/ml)
0,5 % (5
mg/ml)

(1 + 3,5) mg/ml 10 ml

46,35

7,30

3,15

3,15

3,50

3,15

6,30

2,90

Rp

Rp

Rp

Hiperfosfatemija praćena hroničnom
bubrežnom insuficijencijom kod
pacijenata na dijalizi.

Suhi neproduktivni kašalj ili kašalj
centralnog porijekla

Samo za djecu i osobe sa poremećenim
aktom gutanja sto je potrebno naznačiti
na poleđini recepta.
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kalcij acetat+
magnezij karbonat

TIMADREN

1030 S01ED01 timolol

Hemofarm d.o.o kapi za oči

Unimed Pharma, kapi za oči

UNITIMOLOL 0,5 %

JGL

83,20

S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE
S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA
kapi za oči
3 mg/ml
5 ml
5,55
mast za oči
3 mg/g
3,5 g
5,05
Rp
mast za oči
30 mg/g
5g
4,80

sirup

sirup

Hemofarm d.o.o kapi za oči

1028 S01CA01

30 tableta

R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
5 mg/5 ml
100 ml
3,90
sirup
5 mg/5 ml
100 ml
3,90
sirup
5 mg/5 ml
120 ml
4,70
sirup
5 mg/5 ml
120 ml
Rp
4,70
sirup
5 mg/5 ml
120 ml
4,70

kapsule

NEODEKSACIN

Alkaloid AD

0,5 mg

R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA
oralna otopina

film tablete

deksametazon,
neomicin
1029 S01ED01 timolol

loratadin
loratadin
loratadin
loratadin
loratadin

1019
1020
1021
1022
1023

R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13

PHOLCODIN

1018 R05DA08 folkodin

Alkaloid AD

PHOLCODIN

1017 R05DA08 folkodin

Takeda

DAXAS

1016 R03DX07 roflumilast

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu
HOPB, kao dodatna terapija, kod
misljenja pneumofiziologa u trajanju do 3
odraslih za veoma teške (D stadijum)
mjeseca, a poslije prema preporuci
oblike bolesti sa čestim
pneumofiziologa na nivou bolničke
egzacerbacijama.
zdravstvene zaštite. (Paziti na nuspojave
!)
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2

3

20 mg

15 mg

7

Jačina

28 tableta

28 tableta

8

Pakovanje

111,00

111,00

9

Cijena
pakovanja sa
PDV-om (KM)

Rp/spec D

Rp/spec D

10

Režim
propisivanja

20%

20%

30 tableta

74,40

Rp E

100%

leflunomid

6

ARAVA

Rp/spec

R05DA04

kodein fosfat

CODEINI PHOSPHATIS
ALKALOID AD-Skopje
ALKALOID
Lijek se izdaje samo po preporuci ovlaštenog specijaliste.

SANOFI-AVENTIS Groupe

FERRING INTERNATIONAL CENTER SA

tablete

film tablete

sprej

30 mg

20 mg

10 tableta

30 tableta

0,1 mg/ml 50 doza

8,20

88,40

67,90

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp E

100%

20%

100%
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R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

LO4AA13

L04 - IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA

L - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA

MINIRIN

Za liječenje centralnog dijabetes insipidusa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije, liječenje primarnog noćnog mokrenja, po preporuci specijaliste
interniste/endokrinologa/pedijatra

0,2 mg

Rp E

tablete

dezmopresin

FERRING INTERNATIONAL CENTER SA

H01BA02

MINIRIN

4

dezmopresin

H01BA02

3

H01 - HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE

H - SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE

5

11

Učešće Zavoda
zdravstvenog
osiguranja
Tuzlanskog kantona

NAPOMENA: Lijek se propisuje samo na preporuku (specijalistički nalaz ili otpusnica sa klinike) interniste - subspecijaliste kardiologa, specijaliste neurologa, specijaliste vaskularnog hirurga,
specijaliste kardiohirurga, specijaliste ortopeda.

film tablete

Rp/spec D

BAYER PHARMA

Lijek se propisuje samo za sljedeće Indikacije:
1. prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije.
2. primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom.
3. prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena.

XARELTO

rivaroksaban

film tablete

B01AF01

BAYER PHARMA

6

2

XARELTO

5

Oblik

B01AF01

rivaroksaban

Proizvođač lijeka

1

B01- ANTITROMBOTIČNI AGENSI

4

Nezaštićeno (generičko) ime Zaštićeno ime
INN

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

1

Redni
Šifra ATC
broj

B LISTA LIJEKOVA
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Broj 11 - Strana 1035

Broj 11 - Strana 1036

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

408

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 14. Уредбе о начину и критеријима за припрему,
израду и праћење реализације Програма јавних
инвестиција („Службене новине Федерације БиХ”,
број: 106/14), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 30.05.2017. године, д о н о с и

године, у тачки I иза ријечи „кантон“ бришу се ријечи
„у 2016. години“.
II
Тачка II мијења се и гласи:
„Задужује
се
Јавна
установа
Дирекција
регионалних цеста Тузланског кантона да, из
финансијских средстава предвиђених у будућим
Плановима рада и финансијским плановима, издвоји
дио средстава за санацију и одржавање цесте из тачке
I ове одлуке.“

О Д Л У К У

о измјени Одлуке о именовању комисије за израду
Програма јавних инвестиција Тузланског кантона
I
У тачки I Одлуке о именовању комисије за израду
Програма јавних инвестиција Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/15, 4/16
и 5/17), под редним бројем 2) ријечи „Суад Мехиновић,
виши стручни сарадник за подршку развоју-јавне
инвестиције (до постављења помоћника министра
за развој), замјеник предсједника - Министарство
развоја и предузетништва“, замјењују се ријечима
„Салмир Авдибашић, помоћник министра за развој,
замјеник предсједника - Министарство
развоја и
предузетништва“, а под редним бројем 7) ријечи
„Неџад Џафић, начелник Општине Калесија, члан члан Предсједништва Скупштине Савеза општина и
градова Федерације Босне и Херцеговине“, замјењују
се ријечима „Таиб Муминовић, начелник Општине
Теочак, члан - члан Предсједништва Скупштине Савеза
општина и градова Федерације Босне и Херцеговине“.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-27-16985/17
Тузла, 10.07.2017. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези
са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17) Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 04.07.2017. године
доноси

О Д Л У К У

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
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о измјени Програма о распореду средстава са
потрошачке јединице 11010002 - Капитални издаци
за кориснике буџетских средстава за 2017. годину
I

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-02-13399/17
Тузла, 30.05.2017. 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
10.07.2017. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о измјени Одлуке о проглашењу цесте од значаја за
Тузлански кантон
I
У Одлуци о проглашењу цесте од значаја за
Тузлански кантон број: 02/1-27-3160-1/16 од 24.05.2016.

У тачки I Програма о распореду средстава са
потрошачке јединице 11010002 - Капитални издаци
за кориснике буџетских средстава за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 9/17) у
Табеларном дијелу редни бројеви 49. и 50. мијењају се
и гласе:
Кантонални завод
49 за пружање правне
помоћи
50

Кантонално
тужилаштво

Набавка
службеног
возила
Набавка
службених
возила

20.000,00 8213
60.000,00 8213

Редни број 55. мијења се и гласи:
Набавка службеног
возила
20.000,00 8213
Кантонално
55
правобранилаштво Набавка намјештаја 2.000,00 8213
Набавка фотокопир 5.000,00 8213
апарата и рачунара
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Редни број 60. мијења се и гласи:
Набавка
Уред Премијера 60
канцеларијског
11 07 0001
намјештаја

34.550,00 8213

(1) и члана 87. став (2) Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 39/14),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
30.05.2017. године, д о н о с и

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
примјењује се за буџетску 2017. годину и објавиће се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-17029/17
Тузла, 04.07.2017. 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) и члана 36.
став 4. Уредбе о начелима за утврђивање унутрашње
организације кантоналних, градских и општинских
органа управе („Службене новине Тузланског кантона“,
број: 12/08), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.06.2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о допуни Одлуке о условима и начину формирања
радних тијела Владе Тузланског кантона, управних
организација и органа управе Тузланског кантона
I
У тачки VIII Одлуке о условима и начину
формирања радних тијела Владе Тузланског кантона,
управних организација и органа управе Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 6/12 и 14/15), у ставу 8. на крају текста тачка се
замјењује зарезом и додаје се текст, који гласи:
„а изузетно у случајевима из става VI ове тачке,
највише у висини износа накнаде одређене за члана
радног тијела којег формира Влада Кантона.“
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-05-16184/17
Тузла, 20.06.2017. 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) у вези са
тачкама III и IV Одлуке о одобравању средстава са
потрошачке јединице „Капитални издаци за кориснике
буџетских средстава“ 11010002 број: 02/1-14-13036/17
од 23.05.2017. године, члана 14. став (1), члана 18. став

ОДЛУКУ

о покретању поступка јавне набавке за избор
најповољнијег понуђача на име реконструкције
унутрашњег дијела просторија на I спрату зграде у
улици Рударска 65
I
Покреће се поступак јавне набавке на име
реконструкције унутрашњег дијела просторија на I
спрату зграде у ул. Рударска број 65. , у смислу Одлуке
Владе Тузланског кантона број: 02/14-13036/17 од 23.05.
2017. године, а у складу са Планом јавних набавки, који
је прилог ове одлуке.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
29.914,54 (словима:
двадесетдеветхиљададевесто
четрнаест конвертибилних марака и 54/100) односно
35.000,00
КМ
(словима:
тридесетпетхиљада
конвертибилних марака) са ПДВ-ом.
Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског
захтјева.
Поступак јавне набавке ће се спровести у складу
са Законом о јавним набавкама, важећим подзаконским
и интерним актима.
Евиденциони број набавке: Набавка број 1 – табела
плана јавних набавки за потребе Владе Тузланског
кантона за 2017. године.
III
Критерији за додјелу
најповољнија понуда.

уговора

је

економски

IV
Комисија за провођење поступка јавне набавке
ће дати препоруку уговорном органу о избору
најповољнијег понуђача.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-05-14303/17
Тузла, 30.05.2017. 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
12.06.2017. године, д о н о с и
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ОДЛУКУ

о врсти школске спреме неопходне за обављање
послова директора Педагошког завода Тузланског
кантона
I
За директора Педагошког завода Тузланског
кантона може бити именовано лице које, поред услова
утврђених Законом о државној служби у Тузланском
кантону („Службене новине Тузланског кантона“, број:
7/17) и прописима донесеним на основу овог закона,
испуњава и следеће услове у погледу врсте школске
спреме:
- ВСС - VII степен стручне спреме, односно високо
образовање најмање првог циклуса Болоњског система
студирања, које се вреднује са најмање 240 ЕЦТС
бодова: факултет хуманистичких или друштвених наука
или природно-математички факултет или факултет
технолошке, техничке или умјетничке струке.
II
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о надлежностима и критеријима за
постављење директора Педагошког завода Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
14/11).
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15314/17
Тузла, 12.06.2017. године

414

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
12.06.2017. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о врсти школске спреме неопходне за обављање
послова директора Кантоналне управе за
инспекцијске послове Тузланског кантона
I
За директора Кантоналне управе за инспекцијске
послове Тузланског кантона може бити именовано
лице које, поред општих услова прописаних Законом
о државној служби у Тузланском кантону (“Службене
новине Тузланског кантона”, број: 7/17) и прописима
донесеним у складу са наведеним Законом, испуњава и
следећи посебан услов у погледу врсте стручне спреме:
- ВСС – VII степен стручне спреме, односно
високо образовање најмање првог циклуса Болоњског
система студирања који се вреднује са 240 ЕЦТС
бодова, Правни, Економски или факултет техничких и
других наука.

Petak, 04.08.2017. god.

II
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука о надлежностима и критеријима
за постављење директора Кантоналне управе за
инспекцијске послове (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 13/05, 2/06 и 15/15).
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-05-3563/17
Тузла, 12.06.2017. године

415

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
12.06.2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о врсти школске спреме неопходне за обављање
послова директора Кантоналне управе цивилне
заштите
I
За директора Кантоналне управе цивилне заштите
Тузланског кантона може бити именовано лице које,
поред општих услова прописаних Законом о државној
служби у Тузланском кантону (“Службене новине
Тузланског кантона“, број: 7/17) и прописима донесеним
у складу са овим законом, испуњава и следећи посебан
услов у погледу врсте стручне спреме:
– ВСС – VII степен стручне спреме или високо
образовање најмање првог циклуса Болоњског система
студирања који се вреднује са 240 ЕЦТС бодова,
техничког или друштвеног смјера.
II
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о критеријима за постављење директора
Кантоналне управе цивилне заштите („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 11/04 и 2/06).
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-44-20392/17
Тузла, 12.06.2017. 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 члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 10.07.2017. године,
доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању критерија, услова и поступка за
расподјелу средстава са потрошачке јединице
11010022 – Медији
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критерији, услови и
поступак расподјеле средстава са потрошачке јединице
11010022 – Медији.
Члан 2.
Расподјела средстава са потрошачке јединице из
члана 1. ове одлуке вршиће се у складу са Буџетом
Тузланског кантона за 2017. годину и Законом о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину у
укупном износу од 60.000,00 КМ од чега 50.000,00 КМ
за медије у приватном сектору (приватна предузећа)
и 10.000,00 КМ за непрофитне организације које у
оквиру своје дјелатности обављају и послове јавног
информисања.
Члан 3.
Критерији за додјелу средстава су:
a) да посједују дозволу за рад Регулаторне
агенције за комуникације Босне и Херцеговине
(односи се на радио и телевизијске станице),
б) да располажу техничким, просторним и
кадровским потенцијалом за пружање медијских
услуга,
ц) да имају измирене законске обавезе по основу
пореза и доприноса, закључно са 31. децембром 2016.
године, те да су оправдали средства добивена од Владе
Тузланског кантона у претходној години са позиције из
члана 1. ове одлуке,
д) да достављени програмски садржај, са
акцентом на Тузлански кантон, обрађује најмање једну
од следећих активности:
- афирмација
предузетништва,
афирмација
обртништва, умјетничких и старих заната,
- развој и унапређење пољопривреде,
- афирмација и унапређење туризма,
- привредни развој, рационално коришћење
енергије, рационално коришћење природних и
минералних
ресурса,
афирмација
коришћења
обновљивих извора енергије,
- заштиту и очување околице са акцентом на
заштиту већих водотока и акумулације Модрац,
- развој образовања, те афирмацију уписа
ученика и студената у техничке школе, односно
факултете,
- дјецу и младе или су намијењени дјеци и
младима,
- заштиту и унапређење културе, афирмација

моралних вриједности,
- заштиту људског здравља,
- заштиту и унапређење цивилног друштва.
Члан 4.
Предлагач, који испуњава критерије, дужан је
доставити:
1. рјешење о упису у регистар правних лица
(оригинал или овјерена копија),
2. увјерење о порезној регистрацији и спесимен
потписа (оригинал или овјерена копија),
3. програмски пројекат (емисије или циклус
емисија, односно новинских или интернет чланака) са
којима се аплицира на јавни позив, са кратким описом
садржаја и начина реализације (у вези са тачком е.,
члана 3.) и утврђеном динамиком и планом емитовањаштампања,
4. финансијски план предложеног програмског/
их пројекта/пројеката, са спецификацијом трошкова
(израда, емитовање, објављивање/издавање) и висином
средстава која се потражују од Владе Тузланског
кантона,
5. доказ о измиреним обавезама по основу пореза
и доприноса (увјерења: надлежне пореске управе и
управе за индиректно опорезивање, оригинал или
овјерене копије),
6. изјаву овлашћеног лица о организацији рада
медија, броју запослених, подручју које медиј покрива,
техничкој опремљености, обиму и структури властите
продукције, редовном тиражу (односи се на принтане
медије) и посјећености (односи се на веб портале),
7. овјерену копију важеће дозволе РАК-а за
емитовање (за радио и телевизијске станице),
Члан 5.
Средства за медије додјељују се на основу јавног
позива за предлагање програмских пројеката који чини
саставни дио ове одлуке.
Јавни позив се објављује у дневним новинама и на
званичној веб страници Владе Тузланског кантона (у
даљем тексту: Влада).
Пријаве на јавни позив за расподјелу средстава се
достављају у року од 15 дана од дана објављивања у
дневним новинама Комисији коју формира Влада.
Комисија ће извршити оцјену програмских
пројеката, сачинити приједлог Програма расподјеле
средстава, те га доставити Влади ради доношења.
Члан 6.
Један предлагач може кандидовати највише 2
програмска пројекта. Максималан износ средстава који
се може одобрити по пројекту, за средства из члана 2.
ове одлуке је 10.000,00 КМ.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-17320/17
Тузла, 10.07.2017. године
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Petak, 04.08.2017. god.

PRIJAVNI OBRAZAC
za predlaganje programskih projekata medija za 2017. godinu
PRIJAVLJUJEM:
1. Programski projekat
tačke II Javnog poziva)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(navesti sadržaj teme i oblasti iz

U PRILOGU OVOG OBRASCA DOSTAVLJAMO I DOKUMENTACIJU
Rješenje o upisu u registar pravnih lica (original ili ovjerena kopija),
Uvjerenje o poreznoj registraciji i spesimen potpisa (originali ili ovjerene kopije),
Programski projekat (emisije ili ciklus emisija, odnosno novinskih ili internet članaka) sa kojima se aplicira na
javni poziv, sa kratkim opisom sadržaja i načina realizacije i utvrđenom dinamikom i planom emitovanjaštampanja,
Finansijski plan predloženog programskog/ih projekta/projekata, sa specifikacijom troškova
(izrada, emitovanje, objavljivanje/izdavanje) i visinom sredstava koja se traže,
Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa (uvjerenja: nadležne poreske uprave i
Uprave za indirektno oporezivanje, originali ili ovjerene kopije),
Izjavu ovlaštenog lica o organizaciji rada medija, broju zaposlenih, području koje medij pokriva,
tehničkoj opremljenosti, obimu i strukturi vlastite produkcije i redovnom tiražu (odnosi se na
printane medije) i posjeta (odnosi se na web portale),

7. Ovjerenu kopiju važeće dozvole RAK-a za emitovanje (za radio i televizijske stanice)
(ČITKO UNIJETI PODATKE)
1. Puni naziv predlagača
2. Adresa i sjedište
3. Telefon (privatno)
4. Telefon (službeno)
5. Fax
6. E-mail
7. Puni naziv programskog projekta za čiju realizaciju se traže finansijska sredstva

8. Projekat će biti realizovan od

do

9. Od Vlade TK potražuje se

2017. godine.
KM.

(Nečitko popunjen, nejasan i pogrešno popunjen obrazac neće se razmatrati)
M.P.

ODGOVORNO LICE

Petak, 04.08.2017. god.
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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 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.06.2017. године,
доноси

ОДЛУКУ

418

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 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“ бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 12.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину

I

I

Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017. годину
за суфинансирање културне манифестације „60
годишњица Средње музичке школе у Тузли“ за ЈУ
Средња музичка школа Тузла, потрошачко мјесто –
24030020 у износу 600,00 КМ, додијељене од Града
Тузла.

Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за
посебне намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, на име финансијске помоћи за реализовање
Програма помоћи у обављању приправничког стажа
без заснивања радног односа за ЈУ ОШ „Сапна“ Сапна,
потрошачко мјесто – 24020085 у износу 3.010,00 КМ,
додијељене од Федералног министарства расељених
особа и избјеглица.

II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација, повећањем планираних прихода
на
економском коду 732115 – Примљени текући трансфери
од градова.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће се
повећање плана расхода и издатака у дијелу распореда
прихода по основу текућих и капиталних трансфера и
донација на потрошачком мјесту 24030020 – ЈУ Средња
музичка школа Тузла, на економским кодовима 613700
– Издаци за текуће одржавање у износу од 200,00 КМ
и 613900 – Уговорене и друге посебне услуге у износу
од 400,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ Средња музичка школа Тузла да
средства из тачке I ове Одлуке утроши до 31.12.2017.
године.
IV
За реализацију наведене Одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Средња музичка школа
Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-11109-1/17
Тузла, 06.06.2017. године			

II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација, повећањем планираних прихода на
економском коду 732112 – Примљени текући трансфери
од Федерације.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу распореда
прихода по основу текућих и капиталних трансфера и
донација на потрошачком мјесту 24020085 – ЈУ ОШ
„Сапна“ Сапна, на економски код 613900 – Уговорене и
друге посебне услуге у износу од 3.010,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Сапна“ Сапна да средства из
тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Сапна“ Сапна.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
					
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-11212-2/17
Тузла, 12.06.2017. 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 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“ бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 12.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017. годину за
реализацију пројекта „Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education“ за ЈУ Универзитет у Тузли,
потрошачко мјесто 24040001 у износу од 29.278,78 КМ,
додијељеног од стране Kathoileke Universiteit Leuven
(KU Leuven).
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација повећањем планираних прихода на
економском коду 731121 – Примљени текући трансфери
од међународних организација.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу
распореда прихода по основу текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24040001ЈУ Универзитет у Тузли, на економском код 8213 –
Набавка опреме у износу од 29.278,78 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Универзитет у Тузли.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-13190-2/17
Тузла, 12.06.2017. године

420

Petak, 04.08.2017. god.

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 29. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 4/17 и 7/17), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 28.06.2017. године, доноси

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име реализације
пројекта куповине школског намјештаја за потребе
ученика за ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла, потрошачко мјесто –
24020048 у износу од 1.000,00 КМ, додијељене од стране
Потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних 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 текућих и капиталних трансфера и
донација на потрошачком мјесту 24020048 – ЈУ ОШ
„Пазар“ Тузла, на економски код 8213- Набавка опреме
у износу од 1.000,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла да средства из
тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14788-2/17
Тузла, 28.06.2017. године

421

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 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
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I

Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име реализације
пројекта „ВОЛОНТИРАЈ - КРЕДИТИРАЈ“ за ЈУ
Мјешовита средња школа Челић, потрошачко мјесто –
24030002 у износу од 500,00 КМ, додијељене од стране
Удружења INFOHOUSE Сарајево.

Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име помоћи за
превоз ученика на школска такмичења за ЈУ Мјешовита
средња школа Челић, потрошачко мјесто – 24030002 у
износу од 330,00 КМ, додијељене од стране Општине
Челић.

II

II

Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних 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 текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24030002
– ЈУ Мјешовита средња школа Челић, на економском
коду 613500 – Издаци за услуге превоза и горива у
износу од 500,00 КМ.

Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних 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 текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24030002
– ЈУ Мјешовита средња школа Челић, на економском
коду 613500 – Издаци за услуге превоза и горива у
износу од 330,00 КМ.

III

III

Задужује се ЈУ Мјешовита средња школа Челић да
средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017.
године.

Задужује се ЈУ Мјешовита средња школа Челић да
средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017.
године.

IV

IV

За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта ЈУ Мјешовита средња школа
Челић.

За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Мјешовита средња школа
Челић.

V

V

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14848-2/17
Тузла, 28.06.2017. године

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14013-2/17
Тузла, 28.06.2017. године

422

423

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 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину

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 29. став 2. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 10.07.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
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I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име обнове
ПВЦ столарије за потребе фискултурне сале за ЈУ
ОШ „Кисељак“ Тузла, потрошачко мјесто – 24020052
у износу од 1.500,00 КМ, додијељене од стране
„АКСЕМОНТ“ д.о.о. Сребреник.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних 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 текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24020052
– ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, на економски код 8216Реконструкција и инвестицијско одржавање у износу
од 1.500,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла да средства
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеним новинама Тузланског
кантона.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-16304-4/17
Тузла, 10.07.2017. 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 29. став 2. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 10.07.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име унапређења
рада школе за ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, потрошачко
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мјесто – 24020052 у износу од 1.050,00 КМ, додијељене
од стране Удружења AMICA EDUCA Тузла.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних 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 текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24020052
– ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, на економски код 8216 Реконструкција и инвестицијско одржавање у износу
од 1.050,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла да средства
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-16304-5/17
Тузла, 10.07.2017. 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 29. став 2. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 10.07.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име унапеђења
рада школе за ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, потрошачко
мјесто – 24020052 у износу од 300,00 КМ, додијељене
од стране TBS TRADE D.o.o. Живинице.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
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плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних 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 текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24020052
– ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, на економски код 8216Реконструкција и инвестицијско одржавање у износу
од 300,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла да средства
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу
распореда прихода по основу текућих и капиталних
трансфера и донација на потрошачком мјесту 24020052
– ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, на економски код 8216 Реконструкција и инвестицијско одржавање у износу
од 200,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла да средства
из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла.

IV

V

За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-16304-6/17
Тузла, 10.07.2017. 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 29. став 2. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 10.07.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име обнове
столарије за ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, потрошачко
мјесто – 24020052 у износу од 200,00 КМ, додијељене
од стране Меџлиса Исламске заједнице Тузла.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2017. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација,
повећањем планираних прихода на економском коду
722751 – Примљене намјенске донације непланиране у
буџету.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-16304-7/17
Тузла, 10.07.2017. 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) и члана 45. став
(3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 500,00
КМ (словима: петстотина конвертибилних марака) као
финансијску подршку Удружењу младих “Обнова”
Тузла, за реализацију пројекта под називом “Четврти
толерантни гулаш 2017” који ће спровести у МЗ
Пожарница, а који има за циљ међусобно повезивање,
толеранцију и дружење.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Удружења младих “Обнова” Тузла, на
трансакцијски рачун број: 306-000-27419186-61
отворен код Addiko bank.
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IV
Задужује се Удружење младих “Обнова” Тузла да
Уреду премијера Тузланског кантона достави извјештај
са документацијом о намјенском утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 30 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15126/17
Тузла, 06.06.2017. 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) и члана 45. став
(3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 1.000,00
КМ (словима: једнухиљаду конвертибилних марака)
Удружењу грађана “Мајке Сребренице и Подриња”
Вогошћа на име обезбјеђења финансијских средстава
за реализацију активности у оквиру обиљежавања 22.
годишњице геноцида над Бошњацима у Сребреници.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Удружења грађана “Мајке Сребренице и
Подриња” Вогошћа, на трансакцијски рачун број: 338900-22060404-55 отворен код UniCredit Bank.
IV
Задужује се Удружење грађана “Мајке Сребренице
и Подриња” Вогошћа да Уреду премијера Тузланског
кантона достави извјештај са документацијом о
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намјенском
утрошку
одобрених
финансијских
средстава у року од 30 дана по уплати средстава из
тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14325/17
Тузла, 06.06.2017. 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) и члана 45. став
(1) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
2.094,00 КМ (словима: двијехиљадедеведесетчетири
конвертибилне марке), Општинском суду Тузла на име
набавке полица за архиву.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 15030001 –
Општински суд Тузла, економски код 821300 – Набавка
опреме.
III
Задужује
се
општински
суд
Тузла
да
Министарству правосуђа и управе достави извјештај
са документацијом о намјенском утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 10 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке на рачун одабраних
добављача.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство правосуђа и
управе и Општински суд Тузла.
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V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14625-1/17
Тузла, 06.06.2017. 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) и члана 45. став
(1) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ (словима: десетхиљада конвертибилних
марака) за суфинансирање директне техничке подршке
Пројекта интегрисаног локалног развоја ИЛДП-а.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко буџетске позиције 21010001 – Министарство
развоја и предузетништва, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
III
Задужује
се
Министарство
развоја
и
предузетништва да након потписаног меморандума
о суфинансирању између Владе Тузланског кантона
и УНДП-а и реализованих активности наведених у
Протоколу о сарадњи између Владе Тузланског кантона
и Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП III)
сачини и Влади Тузланског кантона достави Извјештај
о проведеним активностима.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство развоја и
предузетништва.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14625-2/17
Тузла, 06.06.2017. године

431

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 45. став (3) тачка 3. и
члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 06.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ (словима: петхиљада конвертибилних
марака) Студентском парламенту Универзитета у Тузли
за рефундацију дијела трошкова везаних за реализацију
пројекта под називом “Апсолвентско Гала вече” које је
одржано дана 19.05.2017. године у Тузли.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Студентског парламента Универзитета у
Тузли, на трансакцијски рачун број: 132-100-2018382119 отворен код НЛБ банке.
IV
Задужује се Студентски парламент Универзитета у
Тузли да Уреду премијера Тузланског кантона достави
извјештај са документацијом о намјенском утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана
по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14625-3/17
Тузла, 06.06.2017. године
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432

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 45. став
(3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ (словима: петхиљада конвертибилних
марака) Студентском парламенту Универзитета у Тузли
за рефундацију дијела трошкова везаних за реализацију
пројекта под називом “Балканијада 2017” која је
одржана у Тузли од 17.- 19.05.2017. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачкe I ове одлуке дозначиће
се у корист Студентског парламента Универзитета у
Тузли, на трансакцијски рачун број: 132-100-2018382119 отворен код НЛБ банке.
IV
Задужује се Студентски парламент Универзитета у
Тузли да Уреду премијера Тузланског кантона достави
извјештај са документацијом о намјенском утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана
по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14625-4/17
Тузла, 06.06.2017. године

433

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског

Petak, 04.08.2017. god.

кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11) и члана 45. став
(3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 12.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 8.000,00
КМ (словима: осамхиљада конвертибилних марака)
Српској православној црквеној општини у Тузли,
на име обезбјеђења дијела потребних финансијских
средстава у реализацији пројекта везаног за санацију
крова на Светосавском дому код Храма Силаска Светог
Духа на Апостоле у Подгајевима -црквена општина
живиничко - подгајевска.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 615300 – Капитални
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Српске православне црквене општине у
Тузли, на трансакцијски рачун број: 555-053-0028220347 отворен код Нове Банке, филијала Тузла.
IV
Задужује се Српска православна црквена општина
у Тузли да Уреду премијера Тузланског кантона достави
извјештај са документацијом о намјенском утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана
по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15275/17
Тузла, 12.06.2017. године

434

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 45. став
(3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
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Тузланског кантона за 2017. годину ( „Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 12.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 5.000,00
КМ (словима: петхиљада конвертибилних марака)
ИЗ БиХ – Меџлис исламске заједнице Грачаница, за
подршку у реализацији пројекта завршних радова на
џамији, уређења харема џамије те приступног пута у
џемату Рашљева.
II

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
«Текућа резерва» - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ (словима: десетхиљада конвертибилних
марака) Омладинском женском рукометном клубу
“Јединство” Тузла, за учешће на ЕХФ-овом Challenge
Cup-u.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III

Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 615300 – Капитални
трансфери непрофитним организацијама.

Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Омладинског женског рукометног клуба
“Јединство” Тузла, на трансакцијски рачун број: 132100-20120976-83 отворен код НЛБ банке.

III

IV

IV

Задужује се Омладински женски рукометни клуб
„Јединство“ Тузла, да Уреду премијера Тузланског
кантона достави извјештај са документацијом о
намјенском
утрошку
одобрених
финансијских
средстава у року од 30 дана по уплати средстава из
тачке I ове одлуке.

Задужује се ИЗ БиХ – Меџлис исламске заједнице
Грачаница да Уреду премијера Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.

За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.

V

VI

Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист ИЗ БиХ – Меџлис исламске заједнице
Грачаница, на трансакцијски рачун број: 132-18003093278-27 отворен код НЛБ банке.

V

За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.

VI

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15782-1/17
Тузла, 20.06.2017. године

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15472/17
Тузла, 12.06.2017. године

435

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 45. став
(3) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 20.06.2017. године,
доноси

436

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
45. став (3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 4/17 и
7/17), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
«Текућа резерва» - потрошачка јединица 11050001
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I
Одобравају се новчана средства у износу од 4.000,00
КМ (словима: четирихиљаде конвертибилних марака)
Исламској заједници у БиХ – Муфтијству тузланском,
на име обезбјеђења дијела потребних финансијских
средстава за организацију и омогућавање услова за
реализацију пројекта “Окупљања на отвореном” на
градском тргу у Тузли током мјесеца јуна 2017. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваћсе са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Исламске заједнице у БиХ – Муфтијству
тузланском, на трансакцијски рачун број: 132-10020026260-21 отворен код НЛБ банке.
IV
Задужује се Исламска заједница у БиХ – Муфтијство
тузланско, да Уреду премијера Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужује се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15782-2/17
Тузла, 20.06.2017. године

Petak, 04.08.2017. god.

марака) Меџлису Исламске заједнице Братунац, на име
обезбјеђења дијела потребних финансијских средстава
за организацију и омогућавање услова за реализацију
пројекта “Окупљања на отвореном” на подручју МЗ
Коњевић Поље, општина Братунац, као допринос
одрживом повратку, који ће се одржати 22.06.2017.
године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Меџлиса Исламске заједнице Братунац,
на трансакцијски рачун број: 551-039-00011902-97
отворен код UniCredit банке у Братунцу.
IV
Задужује се Меџлис Исламске заједнице Братунац,
да Уреду премијера Тузланског кантона достави
извјештај са документацијом о намјенском утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана
по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15782-3/17
Тузла, 20.06.2017. године

438

437

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 45. став
(3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 20.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
«Текућа резерва» - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ (словима: петхиљада конвертибилних

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 45. став
(3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 20.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
«Текућа резерва» - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу
од 28.000,00 КМ (словима: двадесетосамхиљада
конвертибилних марака) Општинском суду у Тузли,

Petak, 04.08.2017. god.
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на име трошкова стечајног поступка над имовином
“Коњух” д.д. Кладањ по Рјешењу број 32 0 Ст 292195
16 Ст од 18.05.2017. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко буџетске позиције 22010001 – Министарство
трговине, туризма и саобраћаја, економски код 614400
– Субвенције јавним предузећима.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Општинског суда у Тузли, на трансакцијски
рачун број: 132-100-03091233-91 отворен код НЛБ
банке.
IV
Задужује се Министарство трговине, туризма и
саобраћаја, да Уреду премијера Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство трговине,
туризма и саобраћаја.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15782-4/17
Тузла, 20.06.2017. године

439

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 45. став (3) тачка 3. и
члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 04.07.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ (словима: петхиљада конвертибилних
марака), Савезу бораца Федерације БиХ Сарајево, као
финансијску подршку у организацији и омогућавању
услова за реализацију пројекта XIII Међународног
меморијалног
малоногометног
турнира
“Алија
Изетбеговић - Вогошћа 2017” који ће се одржати у
Вогошћи од 14. до 16.10.2017. године.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Савеза бораца Федерације БиХ Сарајево,
на трансакцијски рачун број: 141-065-00130252-93
отворен код Bosba Bank International д.д. Сарајево.
IV
Задужује се Савез бораца Федерације БиХ
Сарајево да Уреду премијера Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-16997-1/17
Тузла, 04.07.2017. године

440

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 45. став
(3) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 04.07.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
4.000,00 КМ (словима: четирихиљаде конвертибилних
марака), Клубу борилачких вјештина “Flek Tom - Cat”
Тузла, за учешће на Свјетским играма “IWGA World
Games 2017” које ће се одржати од 24. до 28.07.2017.
године у Wroclawu, Republika Poljska.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
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– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Клуба борилачких вјештина “Flek Tom-Cat”
Тузла, на трансакцијски рачун број: 199-050-0007960691 отворен код Sparkasse банке.
IV
Задужује се Клуб борилачких вјештина “Флек Том
- Цат” Тузла да Уреду премијера Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-16997-2/17
Тузла, 04.07.2017. године

441

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 45. став
(3) тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 04.07.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
“Текућа резерва” - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 2.000,00
КМ (словима: двијехиљаде конвертибилних марака),
Спортском савезу инвалида Тузланског кантона као
учешће у рефундацији дијела трошкова пројекта Камп
за спортско – рекреативно - рехабилитацијски опоравак
дјеце са инвалидитетом од 7 до 14 година, који би се
реализовао у мјесецу јуну, у одмаралишту “Боссина” у
Заострогу, Република Хрватска.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.

Petak, 04.08.2017. god.

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Спортског савеза инвалида Тузланског
кантона, на трансакцијски рачун број: 132-10003096529-14 отворен код НЛБ банке.
IV
Задужује се Спортски савез инвалида Тузланског
кантона да Уреду премијера Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-16997-3/17
Тузла, 04.07.2017. године

442

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 45. став
(3) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 10.07.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
3.000,00 КМ (словима: трихиљадеконвертибилних
марака) Друштву физичара у Федерацији Босне и
Херцеговине, Сарајево за учешће екипе из БиХ на
48. Међународној олимпијади из физике, која ће се
одржати у граду Yogyakarta (Индонезија) од 16. до
24.07.2017. године, а на којој ће се такмичити и Џенан
Девеџић, ученик из Гимназије “Др. Мустафа Камарић”
из Грачанице.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.

Petak, 04.08.2017. god.
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III

III

Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Друштва физичара у Федерацији Босне и
Херцеговине, Сарајево на трансакцијски рачун број:
161-000-00231700-13 отворен код Raiffeisen Bank.

Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Удружења математичара Кантона Сарајево,
на трансакцијски рачун број: 161-000-01566000-12
отворен код Раиффеисен Банк.

IV

IV

Задужује се Друштво физичара у Федерацији Босне
и Херцеговине, Сарајево да Уреду премијера Тузланског
кантона достави извјештај са документацијом о
намјенском
утрошку
одобрених
финансијских
средстава у року од 30 дана по уплати средстава из
тачке I ове одлуке.

Задужује се Удружење математичара Кантона
Сарајево да Уреду премијера Тузланског кантона
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.

V

За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.

За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-17217-1/17
Тузла, 10.07.2017. године

V

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-17217-2/17
Тузла, 10.07.2017. године

444

443

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 45. став
(3) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 10.07.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
3.600,00 КМ (словима: трихиљадешестстотинаконве
ртибилнихмарака) Удружењу математичара Кантона
Сарајево, за учешће екипе из Босне и Херцеговине на
58. Међународној математичкој олимпијади (ИМО),
која ће се одржати у Рио де Жанеиру (Бразил) од 12. до
23. јула 2017. године, а на којој ће се такмичити Азур
Ђонлагић, ученик ЈУ КШЦ “Свети Фрањо” Општа
гиманзија Тузла.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.

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 45. став (3) тачка 3. и
члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2017. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 4/17 и 7/17), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 10.07.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 1.232,63
КМ
(словима:
хиљадудвијестотинетридесетдвије
конвертибилне мараке и 63/100) Едхему Исићу као
финансијску подршку, кроз рефундацију дијела
трошкова, који су настали у реализацији пројекта за
издавање и штампање књиге под називом “Испирање
душе II”.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614200 – Текући
трансфери појединцима.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се Едхему Исићу у нето износу од 1.000,00 КМ, на
трансакцијски рачун број: 199-049-60649199-06 (број
рачуна: 649199) отворен код Sparkasse банке.
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Обрачунати припадајући доприноси и порез, у
укупном износу од 232,63 КМ уплатиће се на прописане
рачуне.

- 613900 – Уговорене и друге посебне услуге
1.150,00 КМ

IV

Прерасподјела планираних расхода из тачке II
Одлуке извршиће се прерасподјелом планираних
прихода на следећи начин:
на терет потрошачког мјеста
- 24020061 – ЈУ Прва ОШ Живинице
са економског кода
- 732100 – Примљени текући трансфери од
осталих нивоа власти и фондова 1.150,00 КМ
у корист потрошачког мјеста

Задужује се Едхем Исић да Уреду премијера
Тузланског
кантона
достави
извјештај
са
документацијом о намјенском утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 30 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Уред премијера Тузланског
кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-17217-3/17
Тузла, 10.07.2017. године

445

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 42. став (3) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 4/17 и 7/17) и чланом 59. став
3. Закона о буџетима у Федерацији БИХ (”Службене
новине Федерације БиХ” бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,
91/15, 102/15 и 104/16), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 20.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 4/17 и
5/17) између буџетских корисника у дијелу распореда
расхода по основу примљених текућих, капиталних
трансфера и донација у износу од 1.150,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на сљедећи начин:
на терет потрошачког мјеста
- 24020061 – ЈУ Прва ОШ Живинице
са економског кода
- 613900 - Уговорене и друге посебне услуге
1.150,00 КМ
у корист потрошачког мјеста
- 24050002 – ЈУ Музеј Источне Босне
на економски код

III

-

24050002 – ЈУ Музеј Источне Босне
на економски код
- 732100 – Примљени текући трансфери од
осталих нивоа власти и фондова 1.150,00 КМ
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и наведени буџетски корисници
из тачке II ове одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15647/17
Тузла, 20.06.2017. године

446

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 42. став (3) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 4/17 и 7/17) и чланом 59. став
3. Закона о буџетима у Федерацији БиХ (”Службене
новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,
91/15, 102/15 и 104/16), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 4/17 и
5/17) између буџетских корисника у дијелу распореда
расхода по основу властитих прихода у износу од
240,00 КМ.
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II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет потрошачког мјеста
- 24030019 – ЈУ Медицинска школа Тузла
са економског кода
- 613700 – Издаци за текуће одржавање
240,00 КМ
у корист потрошачког мјеста
-

24050002 – ЈУ Музеј Источне Босне
на економски код
- 613900 – Уговорене и друге посебне услуге
240,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и наведени буџетски корисници
из тачке II ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-16258/17
Тузла, 28.06.2017. године

447

На основу члана 71. став (4) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2017. годину (“Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 4/17 и 7/17), на
приједлог Министарства индустрије, енергетике и
рударства, Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 30.05.2017. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ДИЈЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ ПРИВРЕДНИМ
СУБЈЕКТИМА СА ПОДРУЧЈА ТУЗЛАНСКОГ
КАНТОНА
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим правилником уређују се поступци у
провођењу Програма коришћења ESCROW средстава
за 2017. годину одобрених за субвенционисање
дијела каматне стопе привредним субјектима са
подручја Тузланског кантона, на начин који осигурава
једнакоправност њихових крајњих корисника, као
учесника поступка, те уређује поступак избора банке
за пласман кредитне линије уз субвенционисање дијела
каматне стопе привредним субјектима са подручја
Тузланског кантона.
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Члан 2.
(Принципи додјеле средстава)
(1)
Приликом
одобравања
средстава
за
субвенционисање дијела каматне стопе привредним
субјектима са подручја Тузланског кантона кроз
годишњи Програм коришћења ESCROW средстава
Влада Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада
Кантона), руководи се следећим принципима:
а) маркетиншко-тржишни у циљу развоја и
опстанка на тржишту;
б) техничко-технолошки у циљу могућности
иновације производа или производње;
ц) економско-финансијски у циљу стварања
способности остваривања финансијске стабилности
привредног субјекта;
д) предузетничке способности и управљачка знања
и вјештина предузетника да развију пројект и
е) развојни, којим се треба омогућити да уложена
средства остваре позитиван утицај на укупни привредни
развој Тузланског кантона.
(2) Под привредним субјектима са подручја
Тузланског кантона (у даљем тексту: привредни
субјекти), подразумијевају се правна лица са сједиштем
на подручју Тузланског кантона.
Члан 3.
(Обезбјеђење средстава и избор банке)
(1) Средства за субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима планирана су у Буџету
Тузланског кантона за 2017. годину са ESKROW
рачуна - потрошачка јединица 11010017.
(2) Средства из става (1) овог члана одобравају се
кроз годишњи Програм коришћења ESCROW средстава
који се доноси на основу Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину.
(3) Средства из става (1) овог члана омогућавају
привредним субјектима обезбјеђење финансијских
средстава за покретање или унапређење пословне
активности путем кредитне линије уз субвенционисање
дијела каматне стопе.
(4) Након доношења Програма из става (2)
овог члана, ресорно министарство проводи поступак
јавне набавке услуга за пласман кредитне линије
уз субвенционисање дијела каматне стопе у складу
са прописима који уређују ову област. Јавни позив
објављује се на веб страници Владе Кантона и најмање
једном дневном листу који се дистрибуира на подручју
цијеле Босне и Херцеговине.
(5) Након окончања поступка из става (4) овог
члана, са изабраном банком (у даљем тексту: Банка),
Влада Кантона закључује уговор о пласману кредитних
средства уз субвенционисање дијела каматне стопе.
(6) Уговором из става (5) овог члана регулишу се и
питања права подношења пријава за кредитна средства
банке, висина кредитних средстава, највиши износ
кредитних средстава по једном привредном субјекту,
висина и начин реализације субвенционисане каматне
стопе, мониторинг и извјештавање Владе Кантона
о корисницима кредитне линије, те друга питања од
значаја за реализацију средстава.
(7) Процедуре
одобравања
средства
за
субвенционисање дијела каматне стопе привредним
субјектима, подразумијевају пласирање кредитне
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линије од стране Банке уз субвенционисање дијела
каматне стопе привредним субјектима из средстава
Буџета Тузланског кантона за 2017. годину.
(8) Банци припада камата по одобреним
кредитима, трошкови обраде кредита, провизија за
пријевремени поврат кредита, као и остали трошкови
које сноси корисник кредита. Банка у потпуности
сноси ризик наплате одобрених потицајних кредитних
средстава тј. главнице и припадајуће камате.
Члан 4.
(Критерији за избор банке за пласман средстава)
(1) Одабир банке за пласман кредитне линије уз
субвенционисање дијела каматне стопе из средстава
Буџета Тузланског кантона за привредне субјекте који
послују на подручју Тузланског кантона, проводи
Комисија коју именује ресорни министар. Комисија
сачињава записник о анализи и оцјени пристиглих
понуда на начин да записник садржи податке о
достављеној документацији која се односи на услове
за учешће и податке о извршеној анализи и оцјени по
утврђеним критеријима за избор најповољније понуде.
(2)	Критерији за оцјену и избор понуде су:
а)
висина понуђених средстава за кредитну
линију учешће 50%
маx. 50 бодова;
б) висина понуђене каматне стопе (%)		
учешће 35%
маx. 35 бодова;
ц) висина трошкова обраде кредита (%)		
учешће 10%
маx. 10 бодова;
д) рок отплате кредита
учешће 5%
маx. 5 бодова.
(3) Све банке, учеснице на Јавном позиву, ће бити
обавијештене о одлуци и резултату поступка јавне
набавке, у року од 7 (седам) дана од дана доношења
одлуке.
(4) Уговор се додјељује банци која је у складу
са наведеним критеријима доставила економски
најповољнију понуду.
(5) У случају да двије или више понуда имају исте
елементе понуде и остваре исти број бодова предност
у одабиру Банке, има Банка чија је понуда запримљена
раније.
Члан 5.
(Услови за учешће)
(1) Услови за учешће-лична ситуација:
а) Извод из судског регистра, или, ако ово
није могуће, онда еквивалентни документ који
издаје надлежни судски или орган управе у Босни и
Херцеговини или у земљи поријекла или земљи из које
тај понуђач долази;
б) Извод из судског регистра или, ако ово није
могуће, онда еквивалентни документ који издаје
надлежни судски или орган управе у Босни и
Херцеговини или у земљи поријекла или земљи из које
тај понуђач долази у циљу доказивања да није осуђен
судском пресудом за кршење закона у смислу његовога
пословног понашања у периоду од 5 (пет) година прије
достављања понуде;
ц) Увјерење надлежне порезне управе о измиреним
обавезама по основу директних пореза и обавеза
по основу доприноса за
пензионо-инвалидско и
здравствено осигурање;
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д) Увјерење надлежног суда или органа управе код
којег је понуђач регистрован којим се потврђује да није
под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да
није предмет поступка ликвидације, односно да није у
поступку обустављања пословне дјелатности, у складу
са важећим прописима у Босни и Херцеговини;
е) Цертификат Агенције за осигурање депозита
Босне и Херцеговине;
ф) Лиценцу за рад надлежне агенције за банкарство;
г) Порезни и ИД број.
(2) Услови за учешће-економска и финансијаска
ситуација:
а) Извјештај о пословању банке на обрасцима који
су прописани одлуком надлежне агенције за банкарство
у облику извјештаја које банке достављају надлежној
агенцији за банкарство, и то: биланс стања на дан
31.12.2016. и биланс успјеха за период 01.01-31.12.2016;
б) Извјештај о стању капитала банке на дан
31.12.2016. године - образац бр 1-табела Ц-тачка Ф
(стопа нето капитала), из кога ће се користити податак о
утврђеној адекватности капитала кандидата прописану
релевантним прописима (12%);
ц) Изјава одговорног лица банке да је банка била
профитабилна у претходне три године;
д) изјава да висина капитала на дан 31.12.2016.
године није мања од 80 милиона КМ;
е) Формат извјештаја о имплементацији кредитне
линије са свим битним елементима за мјесечно
извјештавање о корисницима (износ пласмана, висина
стопе, рок пласмана, износ субвенције, број упослених
на почетку и за сваки период извјештавања, пројектована
субвенција за преостали рок трајања пласмана).
Члан 6.
(Избор корисника кредитних средстава)
(1) Банка, по основу Јавног позива за
избор корисника средстава кредитне линије уз
субвенционисање дијела каматне стопе привредним
субјектима, разматра запримљене пријаве апликаната
и врши провјеру њихове кредитне способности, те
проводи и друге активности у складу са актима Банке.
(2) Одлуку о избору корисника кредитне линије
уз субвенционисање дијела каматне стопе привредним
субјектима доноси банка, уз претходно прибављено
мишљење Владе Кантона.
(3) У складу са одлуком из става (2) овог члана и
уговора из члана 3. став (5) овог правилника, Банка
закључује уговоре са корисницима средстава кредитне
линије уз субвенционисање дијела каматне стопе.
(4) Банци припада камата по одобреним кредитима,
трошкови обраде кредита, као и остали трошкови које
сноси корисник кредита.
(5) Банка доставља ресорним министарствима по
један примјерак уговора, а по захтјеву министарства и
друге документе.
(6) Подаци о коначним корисницима средстава
објављују се на веб страници Владе Кантона.
Члан 7.
(Висина субвенционисане каматне стопе)
(1) Каматна стопа која ће се одредити клијенту
биће у складу са понуђеном каматном стопом по Јавном

Petak, 04.08.2017. god.

позиву Банке, с тим да ће клијенти имати могућност
субвенцисања каматне стопе у проценту 3% из
средстава Буџета Тузланског кантона за 2017. годину.
(2) Влада Кантона субвенционисаће каматну стопу
из става (1) овог члана у укупном иносу од 1.100.000,00
КМ.
Члан 8.
(Изузећа)
(1) Право учешћа у Јавном позиву за пласман
кредитне линије уз субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима, имају привредни
субјекти са подручја Тузланског кантона, изузев
привредних субјеката регистрованих за дјелатности:
производња духанских производа и алкохолних пића,
отварање касина и других игара на срећу и забавних
игара.
(2) Банка и корисник, коме су одобрена средства
из кредитне линије уз субвенционисање дијела
каматне стопе, одобрена средства не могу користити за
измирење новчаних обавеза проистеклих по било ком
основу од стране било које банке.
(3) Влада Кантона овлашћена је дати Банци
препоруку, која се односи на дјелатности и износе
средстава за које Влада Кантона сматра да су приоритети
у финансирању из кредитне линије.
Члан 9.
(Ограничења за учествовање у Јавном позиву
Банке)
(1) Подносилац пријаве који до објаве Јавног позива
не измири доспјеле обавезе по основу додијељених
финансијских средства из Буџета Тузланског кантона,
нема право учешћа, односно, његова се пријава неће
разматрати.
(2) Право учешћа немају привредни субјекти који
нису измирили пореске обавезе и привредни субјекти
над којима је покренут стечај или ликвидација.
Члан 10.
(Прелазне одредбе)
Евентуална
питања која нису уређена овим
правилником, уредиће се уговором између Владе
Кантона и Банке.
Члан 11.
(Ступање на снагу Правилника)
Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-13030/17
Тузла, 30.05.2017. 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
04.07.2017. године, д о н о с и

одржаној

дана

РЈЕШЕЊЕ

о измјени Рјешења о именовању Тима за
спречавање корупције на подручју Тузланског
кантона
I
У тачки I Рјешења о именовању Тима за
спречавање корупције на подручју Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 11/16,
2/17, 8/17 и 9/17), под редним бројем 2. ријечи „Јела
Лукић – замјеник предсједника“ замјењују се ријечима
„Мирела Тузлак – замјеник предсједника“, под редним
бројем 4. ријечи „Един Нишић - члан“ замјењују се
ријечима „Ерна Кустурица - члан“, а под редним
бројем 12. ријечи „Елвира Салиховић - члан“ замјењују
се ријечима „Елдина Мулић - члан“.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-05-16870/17
Тузла, 04.07.2017. године
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На основу члана 23д. Закона о инспекцијама
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/12, 13/15 и 9/16), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 30.05.2017. године,
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
I
Амел Механовић, поставља се за вршиоца
дужности директора Кантоналне управе за инспекцијске
послове до повратка директора са одсуства, односно до
постављења другог директора у складу са законом, а
најдуже шест мјесеци.
II
Именованом из тачке I овог рјешења припадају сва
права, обавезе и одговорности директора Кантоналне
управе за инспекцијске послове.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења,
примјењује се почев од 08.06.2017. године, и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
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Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-19027/17
Тузла, 30.05.2017. године
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Влада Тузланског кантона на сједници одржаној дана
04.07.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Управног одбора
ЈУ Народна и универзитетска библиотека „Дервиш
Сушић“ Тузла
I

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 15а. Закона о оснивању Јавне установе Босански
културни центар Тузланског кантона („Службене
новине Тузланско-подрињског кантона“, број: 13/97
и „Службене новине Тузланског кантона“, бр. 14/01 и
10/14), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 30.05.2017. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора Јавне
установе Босански културни центар Тузланског
кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе
Босански културни центар Тузланског кантона, на
период најдуже 90 дана, у следећем саставу:
1. Емина Рамић, предсједник
2.	Мирнес Гушић, члан
3.	Мирела Механовић-Ибрахимовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу доношењем и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-14349/17
Тузла, 30.05.2017. 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 4. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 12/03,
34/03 и 65/13), а у вези са чланом 11. Уговора о
регулисању међусобних односа у вези са преношењем
и преузимањем дијела оснивачких права и обавеза
над Јавном установом Народна и универзитетска
библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла, број: 02/140-5473-9/17 од 31.03.2017. године, уз претходну
сагласност Градоначелника Града Тузла за привремено
именовање Управног одбора Јавне установе Народна
и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“
Тузла, број: 02-05-5718-2017 од 20.6.2017. године,

Именује се Управни одбор Јавне установе Народна
и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла,
на период најдуже 60 дана, у следећем саставу:
1.
2.
3.

Алмир Жилић, предсједник
Омар Хаџић, члан
Ениса Жунић, члан.
II

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-40-15398-1/17
Тузла, 04.07.2017. 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 46. Закона о архивској дјелатности („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
04.07.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Управног одбора ЈУ
Архив Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Архив
Тузланског кантона, на период најдуже 60 дана, у
следећем саставу:
1. Шефко Сулејмановић, предсједник
2.	Мирзет Алић, члан
3. Хатиџа Фетахагић, члан
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-3050-3/17
Тузла, 04.07.2017. 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 4. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 04.07.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању чланова Управног
одбора Завода здравственог осигурања Тузланског
кантона
I
За чланове Управног одбора Завода здравственог
осигурања Тузланског кантона, до окончања поступка,
на основу којег ће се извршити именовање нових
чланова Управног одбора, а на најдуже три мјесеца
именују се:
- Незир Ибрић, члан
-	Јасмин Зворничанин, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-37-23372/17
Тузла, 04.07.2017. 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), на приједлог
Кантоналне управе цивилне заштите, Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној 06.06.2017. године,
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању Радне групе за израду Програма
развоја заштите и спашавања од природних и
других несрећа Тузланског кантона за период од
2018. до 2022. године
I
У Радну групу за израду Програма развоја заштите
и спашавања од природних и других несрећа Тузланског
кантона за период од 2018. до 2022. године, именују се:
1.	Драган Пелемиш, предсједник, Кантонална
управа цивилне заштите,
2. Елдар Голош, члан, Министарство индустрије,
енергетике и рударства,
3. Алма Бајрамовић, члан, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
4. Сабина
Хаџиомеровић
Лугоњић,
члан,
Министарство просторног уређења и заштите околице,

5. Суад Мехиновић, члан, Министарство развоја
и предузетништва,
6. Ненад Лукановић, члан, Министарство
трговине, туризма и саобраћаја,
7.	Кемал
Суљкић,
члан,
Министарство
унутрашњих послова,
8. Амир
Азапагић,
члан,
Министарство
здравства,
9. Блашко Топаловић, члан, Завод за јавно
здравство ТК,
10. Зехра Хускић, члан, ЈП „Шуме ТК“ д.д.
Кладањ,
11.	Мерима Сарајлић, члан, Црвени криж ТК,
12. Ејуб Арапчић, члан, ЈП „Спреча“ д.д. Тузла.
Послове техничког секретара обављаће Бенедин
Пејић из Кантоналне управе цивилне заштите.
II
Задатак Радне групе из тачке I овог рјешења је
да на основу Процјене угрожености од природних и
других несрећа подручја Тузланског кантона и Закона
о заштити и спашавању људи и материјалних добара
од природних и других несрећа („Службене новине
Федерације БиХ“, бр. 39/03, 22/06 и 43/10) и Закона
о заштити и спашавању људи и материјалних добара
од природних и других несрећа у Тузланском кантону
(„Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/08
и 8/15), сачини нацрт Програма развоја заштите и
спашавања од природних и других несрећа Тузланског
кантона за период од 2018. до 2022. године.
III
Стручне и административне послове за потребе
Радне групе обавља Кантонална управа цивилне
заштите и врши координацију свих активности Радне
групе.
IV
Предсједнику, члановима и техничком секретару
Радне групе припада накнада, у висини коју посебним
рјешењем одреди директор Кантоналне управе цивилне
заштите у складу са Одлуком о условима и начину
формирања радних тијела Владе Тузланског кантона,
управних организација и органа управе Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 6/12 и 14/15), из средстава предвиђених буџетом
и чланом 180. Закона о заштити и спашавању људи и
материјалних добара од природних и других несрећа
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 39/03, 22/06
и 43/10).
Наредбодавац за финансијска средства је директор
Кантоналне управе цивилне заштите.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-44-14583/17
Тузла, 06.06.2017. 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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла
I
Азра Османовић разрјешава се дужности члана
Школског одбора ЈУ Основна школа „Славиновићи“
Тузла, на лични захтјев.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-15289/17
Тузла, 20.06.2017. године

456

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

457

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Горња Тузла“ Горња
Тузла, Тузла
I
Нермина Морић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња Тузла“
Горња Тузла, Тузла на период најдуже 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-9/17
Тузла, 20.06.2017. године

458

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла
I
Адиса Хукић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла на период
утврђен Рјешењем број: 02/1-34-13188/16 од 28.6.2016.
године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-15289-1/17
Тузла, 20.06.2017. године

Petak, 04.08.2017. god.

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хусино“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Хусино“ Тузла на период најдуже 90 дана у следећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Фадил Хујдур, предсједник
Фикрета Суљкановић, члан
Наташа Окић, члан
Љиљана Пављашевић, члан
Паша Дахалић, члан.
II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.

Petak, 04.08.2017. god.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-3/17
Тузла, 20.06.2017. године

459

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 28.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Јала“ Тузла на период најдуже до 90 дана у следећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
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Амир Мешић, предсједник
Нихад Смајић, члан
Анђелина Сулејмановић, члан
Сања Нишанџић, члан
Селма Хуремовић, члан.
II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-4/17
Тузла, 28.06.2017. године

460

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-10508/17
Тузла, 20.06.2017. године

461

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Подорашје“ Подорашје,
Сребреник
I
Армин Хрустић именује се за члана Школског
одбора ЈУ Основна школа „Подорашје“ Подорашје,
Сребреник на период утврђен Рјешењем број: 02/1-3411540-1/16 од 04.07.2016. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-10508-1/17
Тузла, 20.06.2017. године

462

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 28.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Подорашје“ Подорашје,
Сребреник

о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Сребреник

I

I

Мухамед Башчелић разрјешава се дужности члана
Школског одбора ЈУ Основна школа „Подорашје“
Подорашје, Сребреник, на лични захтјев.

Незир Ибрић разрјешава се дужности члана
Школског одбора ЈУ Друга основна школа Сребреник,
на лични захтјев.
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Petak, 04.08.2017. god.

II

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.

Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-16580/17
Тузла, 28.06.2017. године

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13998/16
Тузла, 20.06.2017. године

463

465

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 28.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању члана Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Сребреник
I
Енвер Хоџић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Сребреник на период најдуже
90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-16580-1/17
Тузла, 28.06.2017. године

464

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу предсједника Школског одбора
ЈУ Основна школа „Клокотница“ Клокотница,
Добој Исток
I
Бесим
Мујкић
разрјешава
се
дужности
предсједника Школског одбора ЈУ Основна школа
„Клокотница“ Клокотница, Добој Исток, на лични
захтјев.

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању предсједника Школског одбора
ЈУ Основна школа „Клокотница“ Клокотница,
Добој Исток
I
Анела Кантић именује се за предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“ Клокотница,
Добој Исток на период најдуже 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13998-1/16
Тузла, 20.06.2017. године

466

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Ораховица“ Ораховица Доња,
Грачаница
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница на период
најдуже 90 дана у следећем саставу:

Petak, 04.08.2017. god.

1. Недим Нурикић, предсједник
2. Амила Салихбашић, члан
3. Хајрудин Муслимовић, члан
4. Бехија Мујкановић, члан
5. Неџад Мешић, члан.

дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, Челић

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-1/17
Тузла, 20.06.2017. године

467

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 28.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Башиговци“ Башиговци,
Живинице

I
Заим Бешић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, Челић на период
најдуже 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-6/17
Тузла, 20.06.2017. године

469

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Башиговци“ Башиговци, Живинице на период најдуже
90 дана у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
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Амир Хоџић, предсједник
Един Хрвић, члан
Суад Селић, члан
Нермина Мујкић, члан
Едина Халиловић, члан.

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Муса Ћазим Ћатић“
Зелиња Доња, Градачац
I
Минада Муминовић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Муса Ћазим
Ћатић“ Зелиња Доња, Градачац на период најдуже 90
дана.

II

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.

Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-5/17
Тузла, 28.06.2017. године

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-7/17
Тузла, 20.06.2017. године

468

470

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној

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 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
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6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 20.06.2017. године, доноси

9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Пурачић“ Пурачић,
Лукавац

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Средња музичка школа Тузла

I

Именује се Школски одбор ЈУ Средња музичка
школа Тузла на период најдуже 90 дана у следећем
саставу:

Јасмин Османовић именујe се за предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Пурачић“
Пурачић, Лукавац на период најдуже 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-8/17
Тузла, 20.06.2017. године

471

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”, бр. 17/11,
9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“ Тузла
I
Сејфудин Агић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“
Тузла на период најдуже 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-10/17
Тузла, 20.06.2017. године

472

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”, бр. 17/11,

I

1.	Драгана Шарић, предсједник
2. Фарук Дурмић, члан
3.	Марица Грабовичкић, члан
4. Биљана Шепаровић, члан
5. Аднан Гуламовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-11/17
Тузла, 20.06.2017. године

473

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”, бр. 17/11,
9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 28.06.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња рударска школа Тузла
И
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
рударска школа Тузла на период најдуже 90 дана у
следећем саставу:
1. Амир Хајдархоџић, предсједник
2. Валдет Иљазовић, члан
3.	Мирел Мишковић, члан
4. Нада Мешковић, члан
5. Ема Аљукић, члан.
ИИ
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
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Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-38-15742-2/17
Тузла, 28.06.2017. године

474

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 71. став (4) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2017. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 4/17 и 7/17) и чланом 33.
став 3. Закона о приватизацији предузећа („Службене
новине Федерације БиХ“, бр. 27/97, 32/00, 45/00,
54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 и 4/09),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
30.05.2017. године, д о н о с и

П Р О Г Р А М

I
Овим програмом се распоређује дио новчаних
средстава Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон)
остварених у процесу приватизације привредних
друштава или њихових дијелова, наплатом рата
кредита привредним друштвима и физичким лицима
која обављају самосталну дјелатност на подручју
Кантона, одобрених у периоду прије доношења овог
програма из приватизацијских новчаних средстава,
а која су депонована код Развојне банке Федерације
БиХ по Уговору о намјенском депозиту број: 07/1-1420063/11 од 29.04.2011. године, Анекс број 1. Уговора
о намјенском депозиту број: 07/1-14-967-1/12 од
30.01.2012. године и Анекс број 2. Уговора о намјенском
депозиту број: 07/1-14-23090/12 од 16.10.2012. године
(у даљем тексту: средства на ЕСЦРОW рачуну), у
износу од 2.989.944,99 КМ.
II
Средства из тачке I овог програма распоређују се у
2017. години за следеће намјене:

за субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима, санацију и
реструктурирање привредних субјеката, помоћи
привредним субјектима у потешкоћама и куповину
дионица или удјела у привредним друштвима из
средстава остварених у процесу приватизације и
депонованих код Развојне банке Федерације БиХ
(средстава на ESCROW рачуну)

Носилац активности и
предлагач одлука

Намјена средстава
- Средства за
реализацију Споразума о
преузимању обавезе плаћања
обрачунатих а неуплаћених
одређених јавних прихода
обвезника уплате Фабрике обуће
„Аида“ д.д. Тузла

Министарство индустрије, - Средства за
субвенционисање дијела каматне
енергетике и рударства
стопе привредним субјектима на
подручју Тузланског кантона

1

2

Министарство развоја и
предузетништва

Економски код

текући трансфери
6141 другим нивоима
власти и фондовима

субвенције
приватним
6145 предузећима и
предузетницима

субвенције
- Књижење субвенционисаних
приватним
камата на кредите који су добивени 6145
предузећима и
путем Гарантног фонда
предузетницима

СВЕУКУПНО

Износ (КМ)

1.859.944,99

1.100.000,00

30.000,00

2.989.944,99
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III
Средства из тачке II редни број 1. алинеја 1.
користиће се за уплату:
- доприноса за ПИО/МИО Фонд за пензијско/
мировинско и инвалидско осигурање Федерације
БиХ према обрачуну који за те запосленике достави
кантонална служба Фонда,
- доприноса
за
здравствено
осигурање
федералном и кантоналном Заводу здравственог
осигурања и реосигурања.
Одлуку о уплати доприноса доноси Влада
Тузланског кантона на образложен приједлог ресорног
министарства и извршиће се у складу са Споразумом
о преузимању обавеза плаћања обрачунатих а
неуплаћених одређених јавних прихода обвезника
уплате ФО „Аида“ дд Тузла („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 8/15 и 16/15).
Средства из тачке II редни број 1. алинеја 2.
користиће се за субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима на подручју Тузланског
кантона.
Средства за субвенционисање дијела каматне стопе
додјељиваће се у складу са посебним правилником
који доноси Влада Тузланског кантона на приједлог
ресорног министарства.
Одлуку о уплати средстава доноси Влада
Тузланског кантона на приједлог Министарства
индустрије, енергетике и рударства, а након спроведене
процедуре одабира банке.
IV
Средства из тачке II редни број 2. користиће се
за књижење расхода за субвенционисане камате на
кредите који су добивени путем Гарантног фонда, на
основу Обавјести Удружења за развој НЕРДА Тузла о
стању на депозитном рачуну (намјенски депозит) за
субвенционисање камата, у складу са Процедурама
о поступку одобравања и начину субвенционисања
камате за кредите пласиране путем Гарантног фонда
„НЕРДА“, број ИП-1000/12, које је Влада усвојила
Закључком број: 02/1-14-14581/12 и Одлуком Владе
број: 02/1-14-17222/12 и 02/1-14-17222-1/12 којом
су пренесена средства са депозита по виђењу Владе
Тузланског кантона код Развојне банке Федерације
Босне и Херцеговине, на намјенски депозит за
субвенционисање камата Удружења за развој НЕРДА,
Тузла, у износу од 150.000,00 КМ у 2012. години.
V
Овај програм ступа на снагу даном доношења,
примјењује се за буџетску 2017. годину и објавиће се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-14882/17
Тузла, 30.05.2017. године
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На основу члана 5. Закона о Влади Тузланског
кантона (‘’Службене новине Тузланског кантона’’, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11) и члана 6. Закона о новчаним
подршкама у пољопривреди и руралном развоју
Тузланског кантона (‘’Службене новине Тузланског
кантона’’, бр. 8/14 и 2/16) на приједлог Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона, уз претходно прибављено мишљење Комисије
за пољопривреду, водопривреду, шумарство и заштиту
околиша Скупштине Тузланског кантона број: 0202-327-2/17 од 08.06.2017. године, Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 12.06.2017. године,
доноси

П Р О Г Р А М

НОВЧАНИХ ПОДРШКИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ
I
Програмом новчаних подршки у пољопривреди
и руралном развоју у 2017. години (у даљем тексту:
Програм) одређује се висина средстава за поједине
моделе новчаних подршки, критерији за остваривање
права на новчану подршку и план расподјеле средстава
по областима и врстама новчаних подршки.
II
Средства из тачке I Програма, утврђена су у
Буџету Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон) за
2017. годину, потрошачка јединица 14010002, раздјел
14, глава 01, потрошачко мјесто 0002 - ‘’подршка
пољопривреди и руралном развоју’’ у укупном износу
од 3.300.000,00 КМ.
III
Опћи критерији које морају испунити физичка
и правна лица (у даљем тексту: корисници) да би
остварили право на новчану подршку су:
- да су уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава или Регистар клијената,
- да имају пребивалиште, односно сједиште на
територији Кантона,
- да су испунили пореске обавезе,
- да су испунили обавезе по основу уговора
о закупу или уговора о додијељеној концесији за
коришћење државног пољопривредног земљишта,
- да имају регистрован обрт за поједине новчане
подршке прописане Програмом и Правилником,
- да
испуњавању
услове
прописане
правилницима о остваривању новчаних подршки по
моделима новчаних подршки,
- да остваре неку од пољопривредних
производњи или пољопривредну дјелатност из тачке
IV Програма у периоду од 31.10.2016. године до
31.10.2017. године на подручју Кантона,
- да су остварили право путем жалбе,
- да им је рјешењем, које због административних
потешкоћа није донесено у року, одобрена новчана
подршка у складу са Програмом за 2016. годину.
Корисницима који имају регистрован обрт биће
обрачунат 20% већи износ новчане подршке по
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јединици мјере у односу на висину новчане подршке
планирану овим Програмом у оквиру модела подршке
производњи за анималну и биљну производњу.
IV
Поред општих критерија из тачке III овог Програма,
корисници морају испуњавати и следеће критерије за
поједине области, односно врсте производњи:
A) МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ
1. Биљна производња
1.1 Производња кукуруза – корисници који засију
од 1 – 1,9 ха кукуруза,
1.2 Производња корнишона за индустријску
прераду - корисници који произведу и продају
регистрованом откупљивачу, односно прерађивачу
најмање 2 тоне корнишона за индустријску прераду,
1.3 Производња меркантилног кромпира –
корисници који заснују производњу меркантилног
кромпира на површини од најмање 0,5 ха и
регистрованом прерађивачу продају најмање 10 т/ха
кромпира,
1.4 Производња поврћа или јагоде у заштићеном
простору – корисници који производе поврће
(краставац, паприка, парадајз) или јагоду у заштићеном
простору (пластеници, стакленици) на површини од
најмање 200 м2,
1.5 Производња воћа
1.5.1 корисници који остваре производњу
крошњастог воћа од најмање 10 тона и исто продају
регистрованом откупљивачу/прерађивачу,
1.5.2 корисници који остваре принос јагодичастог
воћа од најмање 3 тоне и исто продају регистрованом
откупљивачу/прерађивачу,
1.6 Откуп воћа за прераду на подручју Кантона правна лица регистровани откупљивачи/прерађивачи
који откупе од произвођача најмање 300 тона воћа за
прераду, произведеног на подручју Кантона,
1.7 Откуп воћа за даљу продају и извоз - правна
лица регистровани откупљивачи који откупе од
произвођача најмање 300 тона воћа произведеног
на подручју Кантона и исто продају регистрованом
прерађивачу или извезу,
1.8 Производња гљива (шампињони, буковаче
и шитаке) – корисници који за производњу гљива
(шампињони, буковаче и шитаке) утроше најмање 10
тона супстрата годишње,
1.9 Производња компоста – корисници који су
регистровани за производњу компоста и који у току
године произведу и продају најмање 300 тона,
1.10 Подизање насада јагодичастог воћа (малина,
купина, јагода, боровница, рибизла и аронија) –
корисници који заснују насад јагодичастог воћа
површине најмање 0,1 ха у монокултури,
1.11 Подизање вишегодишњих насада, воћњаци
интензивни (јабука, крушка и шљива) – корисници који
заснују насад крошњастог воћа површине најмање 0,5
ха у монокултури,
1.12 Пресаднице поврћа и љековитог биља –
корисници који у току године произведу најмање 500.000
контејнерских пресадница поврћа и љековитог биља, у
складу са Законом о сјемену и садном материјалу биља.

2.
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2.1 Музне краве – корисници који посједују 2
музне краве у линији откупа млијека,
2.2 Вјештачко осјемењавање плоткиња – правна
лица која су код надлежног суда регистрована за
дјелатност вјештачког осјемењавања крава, а који су у
систему ПДВ-а,
2.3 Производња пилећег меса – корисници који
утове најмање 3.000 пилића у турнусу и испоруче их
регистрованим клаоницама, које су у систему ПДВ-а,
2.4. Производња конзумних јаја – корисници који
имају најмање 3.000 кока носиља у производњи,
2.5. Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница –
корисници који имају 15-19 друштава за производњу
меда,
3.	Регресирање камата на кредите намијењене
за откуп пољопривредних производа - правна лица
којим је одобрен кредит за откуп вишкова биљних и
анималних пољопривредних производа произведених
на подручју Кантона за који корисник плаћа до 2% и од
8,5% до 10%, а разлику од 2% до 8,5% уговорене камате
на годишњем нивоу плаћа Министарство.
4. Подршка организаторима производње у
кооперацији откупа производа из кооперације и продаја
тих производа – правна лица која организују чланску
и кооперативну производњу и откуп корнишона на
подручју Кантона у минималној количини од 100 тона.
B) МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
Модел капиталних улагања обухвата новчане
подршке кроз суфинансирање:
1.	 Набавка нове механизације и опреме у
анималној и биљној производњи, и то:
–– набавку нове самоходне механизације: трактор,
универзални житни комбајн, самоходни силажни
комбајн, мотокултиватор са прикључцима,
–– набавку нове прикључне механизације:
плуг, тањирача, дрљача, сјетвоспремач, утоваривач
стајњака, растурач стајњака, цистерна за осоку, расипач
минералног гнојива, сијачица за стрна жита, сијачица за
окопавине, садилица, култиватор за међуредну обраду,
прскалица, атомизер, превртач, сакупљач сијена,
преса за сијено (ролобале и бале квадратног облика),
силажни комбајн, берач кукуруза, косачица тракторска,
приколица, берач воћа, елеватори,
–– набавку опреме у сточарским објектима:
систем за храњење и напајање, подлога за лежишта,
систем за изђубравање-скрепер, лактофриз, систем
за сепарацију стајњака, апарат за мужу, измузишта,
вентилација, систем за загријавање објекта, кавези за
коке носиље, опрема за изузимање и класирање јаја,
силоси за смјештај сточне хране са елеватором,
–– набавку сушнице за воће и поврће, сортирке,
пакирке за воће и поврће, хладњаче (панели и расхладни
уређаји).
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2. Набавка расплодне стоке (стеоне јунице)
Право на новчану подршку за набавку расплодне
стоке имају корисници који набаве минимално 15
стеоних јуница.
3. Изградња система противградне заштите, и то:

Изузетно, уколико се захтјев односи искључиво на
набавку опреме за изградњу противградне заштите или
изградњу система за наводњавање минималан износ
инвестиције износи 3.000,00 КМ, а максималан износ
новчане подршке износи 20.000,00 КМ.

набавка нове опреме за изградњу система
противградне заштите: мреже, стубови и жице.

Корисник може поднијети само један захтјев за
остваривање права на новчану подршку по моделу
капиталних улагања.

4. Изградња система за наводњавање.
Право на новчану подршку за изградњу система
за наводњавање имају корисници који изграде бунар за
наводњавање воћњака.

C) МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ
Модел осталих врста подршки обухвата новчане
подршке за суфинансирање реализације пројекта од
значаја за Кантон.

Право на новчану подршку у оквиру овог модела
имају корисници који се баве пољопривредном
производњом, при чему се подстиче 30% инвестираних
средстава.

D) НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЗАХТЈЕВИ ИЗ 2016.
ГОДИНЕ

Минималан износ инвестиционог улагања износи
10.000,00 КМ.

E) СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО
ЖАЛБАМА

Максималан износ
80.000,00 КМ.

р.б.
1
А.

новчане подршке износи

Врста производње

2
МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ
1.

V
Распоред средстава за новчане подршке у
пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
вршиће се по следећим областима и врстама:

КМ/
Јединица
јединици
мјере
мјере
3

4

Планирани обим
подршки у 2017.
(јединица мјере)

Укупан износ
(КМ)

5

6

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

1.1

Производња кукуруза

ха

190,00

1.500,00

285.000,00

1.2

Производња корнишона за индустријску прераду

кг

0,05

2.847.592,00

142.379,60

1.3

Производња меркантилног кромпира
Производња поврћа или јагоде у заштићеном
простору

кг

0,05

864.906,00

43.245,30

м2

1,00

321.215,00

321.215,00

1.4

431.260,40

1.5

Производња воћа

кг

0,06

7.187.673,33

1.6

Откуп воћа за прераду на подручју Кантона

т

20,00

250,00

5.000,00

1.7

Откуп воћа за даљу продају и извоз
Производња гљива (шампињони, буковаче,
шитаке)
Производња компоста
Подизање насада јагодичастог воћа (малина,
купина, јагода, боровница, рибизла и аронија)
Подизање насада крошњастог воћа (јабука,
крушка и шљива)
Пресаднице поврћа и љековитог биља

т

18,00

6.109,00

109.962,00

т

28,00

1.918,00

53.704,00

т

15,00

2.000,00

30.000,00

ха

3.000,00

14,00

42.000,00

ха

2.500

15,00

37.500,00

ком

0,01

3.200.000,00

32.000,00

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12.
2.

АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

2.1

Музне краве

грло

50,00

1.000,00

50.000,00

2.2

Вјештачко осјемењавање плоткиња

грло

4,50

20.000,00

90.000,00

2.3
2.4
2.5
3.
4.

Производња пилећег меса
кљун
0,07
5.279.338,00
369.553,66
Производња конзумних јаја
кљун
0,60
79.000,00
47.400,00
Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница
ком
6,00
1.100,00
6.600,00
СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ОБРТНИКЕ
43.500,00
РЕГРЕСИРАЊЕ КАМАТА НА КРЕДИТЕ НАМИЈЕЊЕНЕ ЗА ОТКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА
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Регресирање камата на кредите намијењене
40.000,04
откупу пољопривредних производа
5. ПОДРШКА ОРГАНИЗАТОРИМА ПРОИЗВОДЊЕ У КООПЕРАЦИЈИ ОТКУПА ПРОИЗВОДА ИЗ
КООПЕРАЦИЈЕ И ПРОДАЈА ТИХ ПРОИЗВОДА
Подршка
организаторима
производње
у
5.1
кооперацији откупа производа из кооперације и кг
0,025
4.826.000,00
120.650,00
продаја тих производа (корнишон)
Б. МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
Набавка механизације и опреме у анималној и
1.
200.000,00
биљној производњи
2.
Набавка расплодне стоке
24.130,00
4.1

3.

Изградња система противградне заштите

4.

Изградња система за наводњавање

10.000,00
10.000,00

Ц. МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ
Суфинансирање реализације пројеката од значаја
1.
за Кантон
Услуге одржавања софтвера за праћење улагања
2.
и анализу улагања у област подршке примарној
пољопривредној производњи у 2016. години
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЗАХТЈЕВИ ИЗ 2016.
Д.
ГОДИНЕ
СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО
Е.
ЖАЛБАМА
Остварено право у поновљеним поступцима
проведеним по правоснажним судским
пресудама из области новчаних подршки из
1.
предходних година и правоснажним рјешењима
донесеним у другостепеном поступку по
жалбама
УКУПНО

10.000,00
4.900,00
730.000,00

10.000,00

3.300.000,00
VI

За реализацију овог програма задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
VII
Овај програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у ‘’Службеним новинама Тузланског кантона’’.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-14-15121-2/17
Тузла, 12.06.2017. године

476

На основу чланa 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 и 104/16),
а у вези са чланом 42. став (1) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене
новине Тузланског кантона” бр. 4/17 и 7/17) министар
финансија, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“ бр. 4/17 и 5/17)

Премијер кантона
Бего Гутић, с.р.

на потрошачком мјесту 24030003 – ЈУ МСШ „Хасан
Кикић“ Градачац у дијелу распореда расхода по основу
властитих прихода у износу од 13.500,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економских кодова:
821200 – Набавка грађевина ............. 11.500,00 КМ
821300 – Набавка опреме ................... 2.000,00 КМ
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IV

у корист економског кода
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање..................................... 13.500,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ МСШ „Хасан Кикић“
Градачац.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-17222/17
Тузла, 05.07.2017. године

Petak, 04.08.2017. god.

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.

477

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 и 104/16), а у
вези са чланом 42. ставови (1) и (2) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене
новине Тузланског кантона” бр. 4/17 и 7/17) министар
финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“ бр. 4/17 и 5/17)
на потрошачком мјесту 11010022 – Медији у дијелу
распореда расхода из буџета у износу од 6.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода
614400 - Субвенције јавним предузећима ..............
.................................................6.000,00 КМ
у корист економског кода
614500 - Субвенције приватним предузећима и
предузетницима .................... 6.000,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског
кантона».
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-17376/17
Тузла, 07.07.2017. године

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.

478

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БИХ (”Службене новине Федерације БИХ”
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 и 104/16), а у
вези са чланом 42. ставови (1) и (2) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2017. годину (”Службене
новине Тузланског кантона” бр. 4/17 и 7/17), министар
финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I
Одобрава
се
унутрашња
прерасподјела
планираних расхода у Буџету Тузланског кантона за
2017. годину („Службене новине Тузланског кантона“
бр. 4/17 и 5/17) на потрошачком мјесту 24030001 – ЈУ
МСШ Бановићи у дијелу распореда расхода по основу
властитих прихода у износу од 350,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода
613900 – Уговорене и друге посебне услуге ..........
.................................................. 350,00 КМ
у корист економског кода
613500 – Издаци за услуге превоза и горива ..........
................................................... 350,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ МСШ Бановићи.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског
кантона».
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Јакуб Суљкановић,
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
дипл. ецц, с.р.
Број: 07/1-14-18238/17
Тузла, 19.07.2017. године			
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На основу члана 13. став (2) Закона о основном
одгоју и образовању („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 9/15 и 6/16), министар образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона, на приједлог
Педагошког завода Тузланског кантона и сагласност
Владе Тузланског кантона број: 02/1-38-16240-5/17 од
10.07.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЕДАГОШКИХ
СТАНДАРДА И ОПШТИХ НОРМАТИВА ЗА
ОСНОВНИ ОДГОЈ И ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 1.
У
Педагошким
стандардима
и
општим
нормативима за основни одгој и образовање
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 7/05, 9/05,
14/09, 1/10, 14/10, 8/12, 11/12 и 8/13) Поглавље V – БРОЈ
И СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА, СТРУЧНИХ
САРАДНИКА,
АСИСТЕНАТА
У
ОДЈЕЉЕЊУ/
ГРУПИ И ВАСПИТАЧА, у тачки 1. НАСТАВНИЦИ,
иза табеларног приказа „ПРИПРЕМА ПО ЈЕДНОМ
ЧАСУ ЗА РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ НЕПОСРЕДНОГ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА, у „Напомени“ текст
„Уколико комбинација није формирана у складу
са Педагошким стандардима, додатак на плату ће се
утврдити посебном одлуком Министарства.“ мијења се
текстом, који гласи:
„Уколико комбинација није формирана у складу
са Педагошким стандардима, додатак на плату ће
се утврдити на захтјев школе посебном одлуком
Министарства“.
Члан 2.
У поглављу V- БРОЈ И СТРУКТУРА НАСТАВНОГ
КАДРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА, АСИСТЕНАТА У
ОДЈЕЉЕЊУ/ГРУПИ И ВАСПИТАЧА тачка 2. СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ, подтачка 2.2. БИБЛИОТЕКАР, у ставу
3. у алинеји 3. ријечи „Наставничког факултета/
Педагошка академија или еквивалент“ бришу се.
Члан 3.
У поглављу V- БРОЈ И СТРУКТУРА НАСТАВНОГ
КАДРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА, АСИСТЕНАТА У
ОДЈЕЉЕЊУ/ГРУПИ И ВАСПИТАЧА тачка 2. СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ, подтачка 2.2. БИБЛИОТЕКАР, став 8.
мијења се и гласи:
„Библиотекар школе, у оквиру радног времена
обавља следеће послове:
- Учествује у програмирању рада, сарађује са
наставницима у непосредном планирању и извођењу
образовног рада, планирање, обнова и набавка нових
књига, допуна библиотечког фонда;
- Прати и реализује програм рада школе са
становишта програмских задатака, функције и улоге
школске библиотеке у реализацији наставних и
ваннаставних одгојно – образовних садржаја;
-	Ради на правовременом информисању
наставника и стручних сарадника о новинама

у стручној литератури и периодици, ради на
класификацији и стручној обради периодике;
- Организује рад библиотекарске секције и
рад са ученицима на популаризацији књиге, даје
упуте за коришћење и методичке напомене за брзо и
ефикасно стицање потребних информација, сарађује
са родитељима у подручју коришћења књига и
програмом помоћи ученицима;
- Анализира резултате рада у оквиру
реализације програма рада школе;
- Врши евидентирање и класификацију
фонда књига, фонда стручне књиге и периодике,
дјечије и омладинске штампе, часописа, наслова по
предметима и наставним подручјима;
-	Ради на издавању и преузимању књига;
- Сарађује са другим библиотекама и
установама културе;
-	Ради у стручним органима школе;
-	Ради на свом стручном усавршавању;
- Обавља и друге послове по налогу директора
школе и органа управљања, који су у вези са
природом послова које обавља.“
Члан 4.
Поглавље VII
–
БРОЈ
И
СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАТИВНО- ФИНАНСИЈСКИХ ЛИЦА
мијења се и гласи:
„VII – БРОЈ И СТРУКТУРА ИЗВРШИЛАЦА
И ОПИС ПОСЛОВА НА АДМИНИСТРАТИВНИМ,
ПРАВНИМ И ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИМ
ПОСЛОВИМА
За обављање стручних административних, правних
и економско-финансијских послова, у установама
основног одгоја и образовања, број извршилаца, опис
послова и задатака, профил и ниво стручне спреме,
одређен је како слиједи:

извршилац

извршилац

секретар школе
сарадник за економскофинансијске послове
школа до 25 одјељења
школа са 25 и више
одјељења

референт за
административне послове
извршилац
школа са 46 и више
одјељења

1
1/2
1
1/2
уз претходно
прибављену
сагласност
Министарства
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СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Секретар школе, у оквиру радног времена обавља
следеће послове:

Нормативно - правни послови
Израђује приједлоге општих аката школе
(правила, правилника, одлука и др.);
Израђује појединачне правне акте (рјешења,
одлука, закључака, тужби, жалби, те поднесака
из дјелокруга кадровских и стручних правних
послова);
Израђује уговоре у поступцима јавних набавки
уз достављене потребне податке од сарадника за
економско-финансијске послове;
Прати прописе из области основног одгоја и
образовања, радног права, управног права,
облигационог права, стварног права и јавних
набавки, те праћења осталих прописа ради
примјене и доградње нормативно-правних аката
школе.
Статусно – правни послови
-

Врши послове уписа у регистар основних школа
и припреме уписа у судски регистар;
Врши послове везане за упис у земљишнокњижни уред и катастар;
Издаје преводнице/извјештаје о пријему и упису
ученика, издаје увјерења/потврде, дупликате
свједоџби /увјерења из службене документације;
Врши послове организације здравствене заштите
и осигурања ученика и запосленика школе.

Послови из области радних односа
-

-

-

Води евиденције о одсуству са посла помоћнотехничког особља;
Учествује у исказивању потреба за новим
запосленицима;
Израђује извјештаје, информације и статистичке
податке школе који се односе на податке о
запосленицима из радног односа и увођење
тих података у информатички систем школе,
статистику везану за упис у судски регистар и
класификацију дјелатности;
Израђује уговоре о раду запосленика и других
појединачних аката из радног односа (годишњи
одмори, одсуства, превози, накнаде, 40-сатна
седмица, оцјене о раду и др.);
Врши послове пријаве и одјаве запосленика у
пореској управи;
Учествује у организовању и надзирању рада
помоћно-техничког особља школе;
Води матичну књигу запосленика школе.
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Остали послови
-

-

-

-

Учествује у припремању и одржавању сједница
органа управљања (Школског одбора), вођење
записника Школског одбора и израда одлука,
рјешења и закључака које доноси Школски одбор;
Учествује у конципирању и изради програма
рада, извјештаја, информација и анализа;
Сарађује са директором, помоћником, педагогомпсихологом,
библиотекаром,
наставницима,
ученицима, родитељима, мјесном заједницом,
друштвеном средином, образовним властима,
инспекцијом за образовање, локалном заједницом
и другим институцијама;
Пружа савјетодавну помоћ директору у заступању
пред судовима и другим органима, израда тужби,
жалби и других поднесака у судским и управним
поступцима;
Ради на свом стручном усавршавању;
Обавља и друге стручно-правне послове по
писменом налогу директора и органа управљања
школе који су у вези с природом посла који
обавља, а у складу са законом и подзаконским
актима.

Профил и ниво стручне спреме за обављање
послова радног мјеста секретар школе је: VII степен
стручне спреме, односно високо образовање првог
циклуса Болоњског система студирања, правне струке,
који се бодује са најмање 240 ЕЦТС бодова и положен
стручни испит (испит општег знања или стручни
управни испит или правосудни испит).
Напомена:
Запосленици са високом или вишом стручном
спремом (VII или VI степен), затечени у радном односу
на неодређено вријеме на пословима секретара школе,
могу и даље обављати послове на којима су затечени.
Запосленици са завршеним првим циклусом
Болоњског система студирања, правне струке, који се
бодује са најмање 180 ЕЦТС бодова, затечени у радном
односу на неодређено вријеме на пословима секретара
школе, могу и даље обављати послове на којима су
затечени.
Запосленици са средњом стручном спремом
(IV степен) затечени у радном односу на неодређено
вријеме на пословима секретара школе, а имају 30 и
више година радног стажа од чега најмање 15 година
на пословима секретара школе, могу и даље обављати
послове на којима су затечени.
Запосленици са средњом стручном спремом (IV
степен), затечени у радном односу на неодређено вријеме
на пословима секретара школе, а не испуњавају услове
из претходног става, могу и даље обављати послове
на којима су затечени, под условом да најкасније до
почетка школске 2019/2020. године стекну профил и
стручну спрему утврђену овим стандардима или им у
противном престаје радни однос у школи.
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2. САРАДНИК ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
За
обављање
економско-финансијских
и
књиговодствених
послова,
школа/установа
има
сарадника за економско-финансијске послове који
у оквиру радне седмице обавља радне задатке из
домена праћења и спровођења Закона о финансијском
пословању, Закона о рачуноводству, Закона о
књиговодству, Закона о трезору, Закона о извршењу
Буџета и других подзаконских прописа донесених на
основу наведених закона.
Сарадник за економско-финансијске послове, у
оквиру радног времена, обавља следеће послове:
-	Рукује финансијским средствима у оквиру
овлашћења;
- Саставља ДОБ-а за школу;
- Саставља нацрт и приједлог буџета и измјене
и допуне буџета школе;
- Сачињава план јавних набавки и прати
реализацију, натурално и финансијски;
- Перманентно прати и анализира извршење
планираних буџетских и властитих прихода и
расхода, текућих трансфера и донација;
- Попуњава шихт листе;
- Саставља периодичне извјештаје и учествује
у састављању изјаве о фискалној одговорности;
- Сачињава годишњи извјештај за буџетске
кориснике;
-	Израђује оперативне планове;
- Води потребну документацију о материјалном
и финансијском пословању у складу са законом;
- Врши преглед документације и контролу
документације у смислу комплетности, исправности
и расположивости средстава у смислу плаћања;
- Припрема налоге за наруџбе и налоге за
плаћање, из планираних буџетских и властитих
прихода, текућих трансфера и донација;
- Обавља пословање на релацији школанадлежна институција-оперативни центар за трезор;
- Анализира књиговодствене картице ради
усклађивања књиговодствених стања средстава и
извора средстава;
- Врши сравњавање плаћања са добављачима;
- Врши сравњавање уплата са корисницима
услуга;
- Води књиговодствену документацију;
- Прати и примјењује прописе из области
финансија и рачуноводства;
-	Рукује новчаним средствима, чува новчану
документацију и вриједносне папире;
- Води благајнички дневник (извјештај);
- Води рачуна да не дође до прекорачења
благајничког максимума;
- Води рачуна о благовременој ликвидацији
примљених аконтација по свим основама (службени
пут и др.);
-	Даје упуте и обезбјеђује радни материјал
пописним комисијама за њихов рад;
- Припрема материјале - извјештаје за
орган управљања који се односе на финансијско –
материјално пословање;
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- Учествује у изради тендерске документације;
- Учествује у комисијама везаним за архивско
и канцеларијско пословање и другим комисијама;
-	Ради на спровођењу финансијског управљања
и контроле у складу са описом радног мјеста;
-	Ради на свом стручном усавршавању;
- Обавља и друге економско-финансијске и
књиговодствене послове по налогу директора школе
и органа управљања, који су у вези са природом
послова које обавља.
Профил и ниво стручне спреме за обављање
послова радног мјеста сарадника за економскофинансијске послове је:
VII степен стручне спреме, односно високо
образовање првог циклуса Болоњског система
студирања, економске струке, који се бодује са најмање
180 ЕЦТС бодова, најмање 1 (једна) година радног
искуства у струци и положен стручни испит (испит
општег знања или стручни управни испит) или IV
степен стручне спреме економске струке, најмање 1
(једна) година радног искуства у струци и положен
стручни испит (стручни испит за намјештенике у
органима државне службе или стручни управни испит).
Напомена:
Лице које се прима у радни однос на послове
сарадника за економско-финансијске послове у школи
са IV степеном стручне спреме економске струке дужно
је у року од 4 (четири) године од дана заснивања радног
односа завршити студиј првог циклуса Болоњског
система студирања, економске струке, са најмање 180
ЕЦТС бодова или му у противном престаје радни однос
у школи.
Запосленици са V и VI степеном економске струке,
затечени у радном односу на неодређено вријеме, на
административно-финансијским пословима у школи,
могу наставити рад на обављању послова радног мјеста
сарадника за економско-финансијске послове у школи.
Запосленици са средњом стручном спремом (IV
степен) економске струке затечени у радном односу на
неодређено вријеме на административно-финансијским
пословима са најмање 15 година радног искуства на
административно-финансијским пословима у школи,
могу наставити рад на обављању послова радног мјеста
сарадника за економско-финансијске послове.
Запосленици са средњом стручном спремом
(IV степен) економске струке затечени у радном
односу на неодређено вријеме на административнофинансијским пословима у школи са мање од 15 година
радног искуства, могу наставити рад на пословима
сарадника за економско-финансијске послове, под
условом да најкасније до 30.06.2022. године заврше
студиј првог циклуса Болоњског система студирања,
економске струке, са најмање 180 ЕЦТС бодова или им
у противном престаје радни однос у школи.
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3.	РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
Референт за административне послове у оквиру
радног времена обавља сљедеће послове:
- Прима и врши пријем поште кроз књигу
протокола, отвара пошту, разврстава и заводи пошту;
-	Рукује интерном телефонском централом,
прима и отпрема телефон факс;
- Врши отпрему поште и о томе води
евиденцију;
- Води рачуна о регистратурној грађи и њеном
архивирању;
- Врши припремне радње за одабир и
излучивање архивске грађе из регистратурног
материјала;
- Врши умножавање документа;
-	Издаје канцеларијски и други потрошни
материјал;
- Припрема потврде и друге акте из службене
евиденције школе;
- Обавља и друге административне послове по
налогу директора.
Профил и ниво стручне спреме за обављање
послова радног мјеста административног запосленика
је:
ССС, IV степен – гимназија, економска, управна
или биротехничка школа.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном давања
сагласности Владе Тузланског кантона на исту, а
објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.

Petak, 04.08.2017. god.

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-016240-3/17
Тузла, 04.07.2017. године

МИНИСТар
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.

480

На основу члана 15. став (2) Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 11/17, 9/15 и 6/16), министар образовања,
науке, културе и спорта Тузланског кантона, на
приједлог Педагошког завода Тузланског кантона и
сагласност Владе Тузланског кантона број: 02/1-3816240-6/17 од 10.07.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЕДАГОШКИХ
СТАНДАРДА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Члан 1.
У Педагошким стандардима за средње школе
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 2/04,
14/10, 8/12 и 8/13), у поглављу V – НАСТАВНИ
КАДАР И СТРУКТУРА УПОСЛЕНИКА У ШКОЛИ,
тачка 3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ У
НАСТАВИ, подтачка 3.1. мијења се и гласи:
„3.1. Средња школа
3.1.1. Педагог-психолог или педагог ......................
....................................................1 извршилац
Педагог школе, у оквиру радног времена, обавља
следеће послове:

Структура послова у оквиру 40-часовне седмице:

Број сати

Непосредна сарадња са наставницима, стручним сарадницима, директором, помоћником директора у
планирању и реализовању наставног рада

4

Учешће у планирању и програмирању рада, усмјеравање, праћење и анализирање резултата одгојнообразовног рада, предлагање и предузимање мјера за унапређење наставног рада (анализирање
истраживачког рада)

5

Рад на увођењу иновација, нове наставне технике и технологије, савремених облика и метода рада
(планирање и реализација са наставницима и стручним сарадницима)

5

Рад на праћењу развоја, откривање способности, успјеха ученика, предлагање мјера за већу ефикасност
одгојно-образовног рада (савјетодавни и други облици рада)

5

Рад на рационализацији процеса учења, откривање, рад и подстицање талената (стваралаштво ученика
и наставника)

3

Рад у подручју слободног времена, избора и организовања слободних активности ученика, друштвене,
културне функције школе

2

Педагошко-психолошка пракса студената наставничких факултета

1

Рад на подручју професионалне оријентације ученика, хуманизације односа међу споловима

2

Вођење педагошко-психолошке документације

2

Сарадња са родитељима/старатељима, здравственим и социјалним установама

1

Припрема за рад и непосредно стручно усавршавање

10
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3.1.2. Библиотекар - виши књижничар..........................................................1 извршилац
Библиотекар – виши књижничар, у оквиру радног времена, обавља следеће послове:
- Учествује у програмирању рада, сарађује са наставницима у непосредном планирању и извођењу
образовног рада, планирање, обнова и набавка нових књига, допуна библиотечког фонда;
- Прати и реализује програм рада школе са становишта програмских задатака, функције и улоге школске
библиотеке у реализацији наставних и ваннаставних одгојно – образовних садржаја;
-	Ради на правовременом информисању наставника и стручних сарадника о новинама у стручној
литератури и периодици, ради на класификацији и стручној обради периодике;
- Организује рад библиотекарске секције и рад са ученицима на популаризацији књиге, даје упуте за
кориштење и методичке напомене за брзо и ефикасно стицање потребних информација, сарађује са родитељима
у подручју коришћења књига и програмом помоћи ученицима;
- Анализира резултате рада у оквиру реализације програма рада школе;
- Врши евидентирање и класификацију фонда књига, фонда стручне књиге и периодике, дјечије и
омладинске штампе, часописа, наслова по предметима и наставним подручјима;
-	Ради на издавању и преузимању књига;
- Сарађује са другим библиотекама и установама културе;
-	Ради у стручним органима школе;
-	Ради на свом стручном усавршавању;
- Обавља и друге послове по налогу директора школе и органа управљања, који су у вези са природом
послова које обавља.
3.1.3. Дефектолог одговарајућег усмјерења уз сагласност Министарства.“
Члан 2.
У поглављу V – НАСТАВНИ КАДАР И СТРУКТУРА УПОСЛЕНИКА У ШКОЛИ, тачка 4. мијења се и гласи:
„4. Администартивно – финансијско особље
За обављање стручних, аналитичко-планских, нормативно-правних,
статистичких и других послова, број запосленика у школи, утврђује се:

финансијских,

персоналних,

4.1. Секретар школе.................................................................................1 извршилац
Секретар школе, у оквиру радног времена, обавља следеће послове:

Нормативно - правни послови
-

Израђује приједлоге општих аката школе (правила, правилника, одлука и др.);
Израђује појединачне правне акте (рјешења, одлука, закључака, тужби, жалби, те поднесака из дјелокруга
кадровских и стручних правних послова);
Израђује уговоре у поступцима јавних набавки уз достављене потребне податке од сарадника за економскофинансијске послове;
Прати прописе из области средњег образовања и одгоја, радног права, управног права, облигационог права,
стварног права и јавних набавки, те праћења осталих прописа ради примјене и доградње нормативно-правних
аката школе.

Статусно – правни послови
-

Врши послове уписа у регистар средњих школа и припреме уписа у судски регистар;
Врши послове везане за упис у земљишно-књижни уред и катастар;
Издаје преводнице/извјештаје о пријему и упису ученика, издаје увјерења/потврде,дупликате свједоџби /
увјерења из службене документације;
Врши послове организације здравствене заштите и осигурања ученика и запосленика школе.

Послови из области радних односа
-

Води евиденције о одсуству са посла помоћно-техничког особља;
Учествује у исказивању потреба за новим запосленицима;
Израђује извјештаје, информације и статистичке податке школе који се односе на податке о запосленицима
из радног односа и увођење тих података у информатички систем школе, статистику везану за упис у судски
регистар и класификацију дјелатности;
Израђује уговоре о раду запосленика и других појединачних аката из радног односа (годишњи одмори,
одсуства, превози, накнаде,40-сатна седмица, оцјене о раду и др.);
Врши послове пријаве и одјаве запосленика у пореској управи;
Учествује у организовању и надзирању рада помоћно-техничког особља школе;
Води матичну књигу запосленика школе.
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Остали послови
-

Учествује у припремању и одржавању сједница органа управљања (Школског одбора), вођење записника
Школског одбора и израда одлука, рјешења и закључака које доноси Школски одбор;
Учествује у конципирању и изради програма рада, извјештаја, информација и анализа;
Сарађује са директором, помоћником, педагогом-психологом, библиотекаром, наставницима, ученицима,
родитељима, мјесном заједницом, друштвеном средином, образовним властима, инспекцијом за образовање,
локалном заједницом и другим институцијама;
Пружа савјетодавну помоћ директору у заступању пред судовима и другим органима, израда тужби, жалби и
других поднесака у судским и управним поступцима;
Ради на свом стручном усавршавању;
Обавља и друге стручно-правне послове по писменом налогу директора и органа управљања школе који су у
вези с природом посла који обавља, а у складу са законом и подзаконским актима.

4.2. Референт за административне послове
- у школи до оптималног броја одјељења ½ извршиоца (20 сати седмично),
- у школи преко оптималног броја одјељења 1 извршилац (40 сати седмично).
Референт за административне послове, у оквиру радног времена, обавља следеће послове:

-

Прима и врши пријем поште кроз књигу протокола, отвара пошту, разврстава и заводи пошту;
Рукује интерном телефонском централом, прима и отпрема телефон факс;
Врши отпрему поште и о томе води евиденцију;
Води рачуна о регистратурној грађи и њеном архивирању;
Врши припремне радње за одабир и излучивање архивске грађе из регистратурног материјала;
Врши умножавање документа;
Издаје канцеларијски и други потрошни материјал;
Припрема потврде и друге акте из службене евиденције школе;
Обавља и друге административне послове по налогу директора.

4.3. Сарадник за економско – финансијске послове
- у школи до оптималног броја одјељења ½ извршиоца (20 сати седмично),
- у школи преко оптималног броја одјељења 1 извршилац (40 сати седмично).
Сарадник за економско-финансијске послове, у оквиру радног времена, обавља следеће послове:

-

Рукује финансијским средствима у оквиру овлашћења;
Саставља ДОБ-а за школу;
Саставља нацрт и приједлог буџета и измјене и допуне буџета школе;
Сачињава план јавних набавки и прати реализацију, натурално и финансијски;
Перманентно прати и анализира извршење планираних буџетских и властитих прихода и расхода, текућих
трансфера и донација;
Попуњава шихт листе;
Саставља периодичне извјештаје и учествује у састављању изјаве о фискалној одговорности;
Сачињава годишњи извјештај за буџетске кориснике;
Израђује оперативне планове;
Води потребну документацију о материјалном и финансијском пословању у складу са законом;
Врши преглед документације и контролу документације у смислу комплетности, исправности и
расположивости средстава у смислу плаћања;
Припрема налоге за наруџбе и налоге за плаћање, из планираних буџетских и властитих прихода, текућих
трансфера и донација;
Обавља пословање на релацији школа- надлежна институција-оперативни центар за трезор;
Анализира књиговодствене картице ради усклађивања књиговодствених стањa средстава и извора средстава;
Врши сравњавање плаћања са добављачима;
Врши сравњавање уплата са корисницима услуга;
Води књиговодствену документацију;
Прати и примјењује прописе из области финансија и рачуноводства;
Рукује новчаним средствима, чува новчану документацију и вриједносне папире;
Води благајнички дневник (извјештај);
Води рачуна да не дође до прекорачења благајничког максимума;
Води рачуна о благовременој ликвидацији примљених аконтација по свим основама (службени пут и др.);
Даје упуте и обезбјеђује радни материјал пописним комисијама за њихов рад;
Припрема материјале - извјештаје за орган управљања који се односе на финансијско – материјално
пословање;
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Учествује у изради тендерске документације;
Учествује у комисијама везаним за архивско и канцеларијско пословање и другим комисијама;
Ради на спровођењу финансијског управљања и контроле у складу са описом радног мјеста;
Ради на свом стручном усавршавању;
Обавља и друге економско-финансијске и књиговодствене послове по налогу директора школе и органа
управљања, који су у вези са природом послова које обавља.”
Члан 3.

У поглављу VI – ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА
УПОСЛЕНИКА У ШКОЛИ, у ставу 3. алинеја 3. мијења
се и гласи:
„-Секретар школе: VII степен стручне спреме,
односно високо образовање првог циклуса Болоњског
система студирања, правне струке, који се бодује са
најмање 240 ЕЦТС бодова и положен стручни испит
(испит општег знања или стручни управни испит или
правосудни испит).
Члан 4.
У поглављу VI – ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА
УПОСЛЕНИКА У ШКОЛИ, у ставу 5. алинеје 1. и 2.
мијењају се и гласе:
„- Референт за административне послове: ССС,
IV степен – гимназија, економска, управна или
биротехничка школа.
-Сарадник за економско-финансијске послове:
VII степен стручне спреме, односно високо образовање
првог циклуса Болоњског система студирања,
економске струке, који се бодује са најмање 180 ЕЦТС
бодова, најмање 1 (једна) година радног искуства у
струци и положен стручни испит (испит општег знања
или стручни управни испит) или IV степен стручне
спреме економске струке, најмање 1 (једна) година
радног искуства у струци и положен стручни испит
(стручни испит за намјештенике у органима државне
службе или стручни управни испит).
Напомена:
Лице које се прима у радни однос на послове
сарадника за економско-финансијске послове у школи
са IV степеном стручне спреме економске струке дужно
је у року од 4 (четири) године од дана заснивања радног
односа завршити студиј првог циклуса Болоњског
система студирања, економске струке, са најмање 180
ЕЦТС бодова или му у противном престаје радни однос
у школи.
Запосленици са V и VI степеном економске струке,
затечени у радном односу на неодређено вријеме, на
административно-финансијским пословима у школи,
могу наставити рад на обављању послова радног мјеста
сарадника за економско-финансијске послове у школи.
Запосленици са средњом стручном спремом (IV
степен) економске струке затечени у радном односу на
неодређено вријеме на административно-финансијским
пословима са најмање 15 година радног искуства на
административно-финансијским пословима у школи,
могу наставити рад на обављању послова радног мјеста
сарадника за економско-финансијске послове.
Запосленици са средњом стручном спремом
(IV степен) економске струке затечени у радном
односу на неодређено вријеме на административнофинансијским пословима у школи са мање од 15 година
радног искуства, могу наставити рад на пословима

сарадника за економско-финансијске послове, под
условом да најкасније до 30.06.2022. године заврше
студиј првог циклуса Болоњског система студирања,
економске струке, са најмање 180 ЕЦТС бодова или им
у противном престаје радни однос у школи.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном давања
сагласности Владе Тузланског кантона на исту, а
објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-016240-4/17
Тузла, 04.07.2017. године

МИНИСТар
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу члана 21. став (3) Закона о образовању
одраслих («Службене новине Тузланског кантона”,
број: 9/15), а на приједлог Кантоналне Привредне
коморе
Тузла број: I-04-223-2/17 од 31.05.2017.
године, министар образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона, доноси

П Р А В И Л Н И К

о начину провјере и верификације послодаваца код
којих се обавља практичан рад, садржини и начину
вођења Регистра послодаваца
Члан 1.
(Предмет правилника)
Овим правилником прописује се начин провјере
и верификације послодаваца, код којих се обавља
практичан рад, у оквиру програма образовања одраслих
(у даљем тексту: послодавац) те садржину и начин
вођења Регистра послодаваца код којих се обавља
практичан рад (у даљем тексту: Регистар).
Члан 2.
(Организација практичне наставе)
Поред организатора образовања одраслих (у
даљем тексту: организатор), практичну наставу за
полазнике програма образовања одраслих (у даљем
тексту: полазници) могу организовати послодавци који
обављају дјелатност за коју се образују полазници и
који су уписани у Регистар.
Члан 3.
(Захтјев за издавање одобрења)
(1) Захтјев за издавање одобрења за остваривање
програма образовања који се реализују кроз практичан
рада послодавци подносе Кантоналној привредној
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комори Тузла (у даљем тексту: Привредна комора) и
удружењу послодаваца на нивоу локалне самоуправе (у
даљем тексту: удружење послодаваца) на обрасцу број
1., који је саставни дио овог правилника.
(2) Уз захтјев из става (1) овог члана послодавци
достављају:
а) потврду о регистрацији послодавца код
пореских органа-порески идентификациони број (у
даљем тексту: ПИБ),
б) доказ о одговарајућим радним просторијама и
опреми у складу са одређеним програмом и
ц) доказ о стручној спреми запослених који врше
обуку полазника.
(3) Привредна комора уз сагласност удружења
послодаваца из става (1) овог члана, на основу
докуменатације
из става (2) овог члана, доноси
рјешење о верификацији послодаваца код којих се
обавља практичан рад, у оквиру програма образовања
одраслих које је коначан управни акт.
(4) Послодавци који осим реализације практичног
рада обављају и образовање одраслих, поред одобрења
Привредне коморе морају имати и сагласност
Министарства образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство).
Члан 4.
(Упис послодаваца у Регистар и вођење Регистра)
Привредна комора у сарадњи са Обртничком
комором Тузланског кантона ( у даљем тексу: Обртничка
комора) и удружењем послодаваца , на основу захтјева
прописаног на образцу број 2. који је саставни дио
овог Правилника и поднесених докумената из члана
3. овог Правилника, одлучује о испуњености услова за
практично образовање из одређене области, врши упис
послодаваца у Регистар и води исти.
Члан 5.
(Организација програма)
(1) Програми који се реализују кроз практичан
рад могу се остварити код организатора образовања
одраслих, код другог организатора образовања или
послодавца.
(2) Уколико се програми из става (1) овог члана
реализују код послодавца, исти мора испуњавати
техничке и кадровске услове дефинисане програмом
образовања одраслих, за чије образовање има одобрење.
(3) Практично и теоријско образовање полазника
траје највише осам сати дневно.
(4) Ако практично образовање траје непрекидно
четири или више сати дневно, полазнику у том период
мора бити обезбијеђена пауза од најмање 30 минута.
(5) Запослени код послодавца који су ангажовани
на практичном образовању полазника током програма
образовања одраслих морају испуњавати услове
у погледу стручне спреме предвиђене програмом
образовања одраслих и присуствовати усавршавању
које организује удружење послодаваца.
Члан 6.
(Уговор о међусобним правима организатора и
послодавца)
(1) Ако се практични рад изводи у објектима
који не припадају организатору образовања одраслих,
међусобна права и обавезе организатора образовања
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одраслих и другог организатора образовања или
послодавца уређују се уговором.
(2) Уговор из става (1) овог члана садржи:
a) врсту и назив програма и вјештине, знања и
способности које се стичу реализацијом програма,
б) име, презиме и укупан број полазника програма
образовања одраслих који се практично образују код
послодавца,
ц) вријеме трајања практичне обуке код
послодавца,
д) начин провјере практичних знања, вјештина
и способности полазника у складу са програмом
образовања,
e) начин извођења практичног образовања и
ф) начин плаћања практичног образовања.
Члан 7.
(Уговор о практичном раду)
(1)	Међусобна права полазника образовања
одраслих и другог организатора образовања или
послодавца уређују се уговором о практичном раду.
(2) Уговор из става (1) овог члана садржи:
a) опште податке о уговорним странама, и то: име
и презиме полазника, датум и мјесто рођења полазника,
пребивалиште, назив и сједиште послодавца, врсту
дјелатности послодавца,
б) међусобна права и обавезе уговорних страна, и
то: назив занимања, звања, вјештина и способности за
које се полазник образује или оспособљава, почетак и
трајање образовања или оспособљавања полазника, име
запосленог са одговарајућим стручним образовањем,
који је одговоран за практично образовање полазника,
обим практичне оспособљености и обим знања које
послодавац мора обезбиједити полазнику, цијену и
начин плаћања практичног образовања, уколико нису
дефинисани уговором између организатора образовања
и послодавца,
ц) дужности и права полазника и послодаваца
у погледу практичног образовања, и то: обавезу
послодавца да полазника упозна са прописима о заштити
на раду и обезбиједи све неопходне мјере заштите на
раду за полазника, обавезу послодавца да полазнике
неће ангажовати на пословима који нису повезани са
његовим практичким образовањем, обавезу полазника
да испуњава своје наставне обавезе, обавезу полазника
да редовно похађа практичну наставу и води дневник
практичне наставе, обавезу полазника да се приликом
практичног образовања понаша у складу са правилима
и упуствима послодавца и организатора образовања
одраслих, обавезу полазника да чува пословну тајну
послодавца, обавезу полазника да се понаша у складу
са прописима заштите на раду, обавезу послодавца и
обавезе полазника у случају раскида уговора и судску
надлежност у случају спора.
Члан 8.
(Садржај Регистра)
(1) Регистар води Привредна комора у сарадњи
са Обртничком комором и Удружењем послодаваца у
писаној и електронској форми.
(2) У писаној форми Регистар се води у облику
књиге формата А-3, тврдог повеза с тамноплавим
корицама.

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

(3) У горњем лијевом углу Регистра, великим
словима бијеле боје исписан је назив „Босна и
Херцеговина, Федерација Босне и Херцеговине,
Тузлански кантон, Кантонална привредна комора
Тузла“, а на средини корица „Регистар послодаваца код
којих се обавља практичан рад “.
(4) Листови Регистра израђени су на бијелом
папиру са нумерисаним страницама.
(5) Регистар из става (1) овог члана садржи:
а) редни број уписа и страница на којој се врши
упис,
б) назив, сједиште и адреса послодавца,
ц) ПИБ,
д) дјелатност послодавца,
е) назив и врсту програма образовања одраслих
за чије практично образовање послодавац испуњава
услове,
ф) име и презиме, ЈМБГ и врсту стручне спреме
запослених који врше практичну обуку код послодавца.
(6) Изглед Регистра приказан је на обрасцима бр.
3. и 4. који су саставни дио овог правилника.
Члан 9.
(Измјене у Регистру)
(1) Послодавци који су уписани у Регистар
дужни су да, у року од 8 дана, Привредној комори
пријаве промјене које се односе на услове за извођење
практичног образовања, уколико до истих дође.
(2) У случају из става (1) овог члана Привредна
комора врши измјену податка у Регистру.
Члан 10.
(Брисање из Регистра)
(1) У случају да послодавац не испуњава услове
за практично образовање, врши се његово брисање из
Регистра.
(2) Податак о брисању послодавца из Регистра
уноси се у рубрику измјена података и садржи број и
датум рјешења о брисању послодавца из Регистра.
Члан 11.
(Исправке у Регистру)
(1) Мање начињене грешке у Регистру прецртавају
се водоравном црвеном линијом, а изнад тога се уноси
правилан текст.
(2) Исправку врши и потписује лице овлашћено за
вођење регистра запослено у Привредној комори.
(3) Потпис се ставља поред исправљеног текста,
за исправке у писаној форми Регистра, а за исправке у
елетронском облику ставља се напомена у тексту.
(4) Ако је ријеч о већим грешкама, цијело
уписивање, у писаној форми Регистра, поништава
се прецртавањем регистарске стране црвеном косом
линијом и упис се обавља на првој слободној страници,
а у електронској форми Регистра текст се брише, али
остаје напомена о избрисаном тексту.
Члан 12.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања
у ‘’Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-5164-2/17
Тузла, 13.07.2017. године

Broj 11 - Strana 1079
МИНИСТар
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.

Broj 11 - Strana 1080

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Petak, 04.08.2017. god.

Obrazac broj 1.

_________________________________
(Naziv poslodavca)

Kantonalnoj privrednoj komori Tuzlanskog kantona
Udruženju poslodavaca na nivou lokalne samouprave

PREDMET: Zahtjev za izdavanje odobrenja za ostvarivanje programa obrazovanja koji
se realizuju kroz praktičan rada

Shodno odredbama člana 3. Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod
kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, broj:_____/___), molimo Vas da za _____________________,
(naziv poslodavca)
donesete rješenje o verifikaciji poslodavac kod kojih se obavlja praktičan rad.
PRILOG:
1. Potvrda o registraciji poslodavca kod poreskih organa-poreski identifikacioni broj ( u
daljem tekstu: PIB),
2. Dokaz o odgovarajućim radnim prostorijama i opremi u skladu sa određenim
programom i
3. Dokaz o stručnoj spremi zaposlenih koji vrše obuku polaznika.

U_____________, ____________20___ godine
Broj:_______________/20___

___________________
(Podnosilac zahtjeva)
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Obrazac broj 2.

_________________________________
(Naziv poslodavca)

Kantonalnoj privrednoj komori Tuzlanskog kantona

PREDMET: Zahtjev za upis poslodavca u Registar poslodavaca kod kojih se obavlja
praktičan rad

Shodno odredbama člana 4. Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod
kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, broj:_____/___), molimo Vas da _____________________,
(naziv poslodavca)
upišete u Registar poslodavac kod kojih se obavlja praktičan rad.

PRILOG:
1. Rješenje o verifikaciji poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, u okviru
programa obrazovanja odraslih
2. Saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

U_____________, ____________20___ godine
Broj:_______________/20___

___________________
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Kantonalna privredna komora Tuzla
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Obrazac broj 4.
Redni broj upisa _________
Str. ____

POSLODAVAC KOD KOGA SE OBAVLJA PRAKTIČAN RAD
NAZIV
SJEDIŠTE
ADRESA
PORESKI
IDENTIFIKACIONI
BROJ (PIB)
DJELATNOST
POSLODAVCA
NAZIV I VRSTA
PROGRAMA
OBRAZOVANJA
ODRASLIH
ZA
ČIJE PRAKTIČNO
OBRAZOVANJE
POSLODAVAC
ISPUNJAVA
USLOVE
IME I PREZIME,
JMBG I VRSTU
STRČNE SPREME
ZAPOSLENIH
KOJI
VRŠE
PRAKTIČNU
OBUKU
KOD
POSLODAVCA

VERIFIKACIJA
POSLODAVCA
KOD KOJEG SE
OBAVLJA
PRAKTIČAN RAD

IZMJENE USLOVA
ZA IZVOĐENJE
PRAKTIČNOG
OBRAZOVANJA
BRISANJE IZ
REGISTRA

NAZIV TIJELA KOJE
JE DONIJELO
RJEŠENJE/AKT
BROJ I DATUM
RJEŠENJA/AKTA
NAZIV TIJELA KOJE
JE DONIJELO
RJEŠENJE/AKT
BROJ I DATUM
RJEŠENJA/AKTA
NAZIV TIJELA KOJE
JE DONIJELO
RJEŠENJE
BROJ I DATUM AKTA

NAPOMENA
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На основу чланова 8. и 23. Закона о министарствима
и другим органима управе („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08,
8/11 и 15/13) и члана 32. Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 9/15 и 6/16), Министарство образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона, доноси
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА
И ПРОГРАМА ЗА ОСНОВНУ МУЗИЧКУ И
ОСНОВНУ БАЛЕТНУ ШКОЛУ У ДИЈЕЛУ УПИС
УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ –
ОДСИЈЕК СОЛО ПЈЕВАЊЕ
I

У Наставном плану и програму за основну музичку
и основну балетну школу у дијелу УПИС УЧЕНИКА
У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ – ОДСИЈЕК СОЛО
ПЈЕВАЊЕ мијења се тако да гласи: „У први разред
основне музичке школе на одсјеку за соло пјевање
уписују се дјеца старосне доби од 12 до 14 година.“
II
Измјене и допуне Наставног плана и програма за
основну музичку и основну балетну школу у дијелу
УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
– ОДСИЈЕК СОЛО ПЈЕВАЊЕ примјењиваће се од
школске 2017/18. године.
III
Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона Измјене и допуне Наставног плана
и програма за основну музичку и основну балетну
школу доставиће школама ради њихове примјене.
IV
Измјене и допуне Наставног плана и програма за
основну музичку и основну балетну школу у дијелу
УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ –
ОДСИЈЕК СОЛО ПЈЕВАЊЕ објавиће се у „Службеним
новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-14794-1/17
Тузла, 04.07.2017. године
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Petak, 04.08.2017. god.

МИНИСТар
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.

На основу члана 56. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (‘’Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине’’, бр. 35/05)
и Поглавља ИВ Програма мјера здравствене заштите
животиња за 2017. годину, број: 04/1-24-12474/17, од
15.05.2017. године, на који је Влада Тузланског кантона
дала сагласност Одлуком, број: 02/1-24-12474-1/17, од
15.05.2017. године, а у вези са чланом 124. Закона о
ветеринарству („Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде, д о н о с и

о финансирању мјера здравствене заштите
животиња, на подручју Тузланског кантона, за
2017. годину, по наредби Кантоналне управе за
инспекцијске послове ветеринарског инспектора
Тузланског кантона
I
Овом одлуком одобрава се финансирање мјера
здравствене заштите животиња, на подручју Тузланског
кантона, за 2017. годину, по наредби ветеринарског
инспектора Кантоналне управе за инспекцијске
послове Тузланског кантона, из средстава планираних
Буџетом Тузланског кантона за 2017. годину, раздјел
14, глава 01, потрошачко мјесто 0001, у износу од 9.620
КМ (словима: деветхиљадашестодвадесетконвертибил
нихмарака и 00/100).
II
Средства ће се дозначити ветеринарским
организацијама, након што изврше мјере које је
рјешењем
наложио
Кантонални
ветеринарски
инспектор Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона.
III
За исплату средстава из тачке II ове одлуке,
ветеринарске организације су дужне поднијети
захтјев Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, најкасније 15 дана од дана извршене
мјере.
Уз захтјев, из претходног става, потребно је
доставити:
a) Фактуру,
б) Фискални рачун,
ц) Цјеновник ветеринарске организације
д)	Рјешење
Кантоналног
ветеринарског
инспектора,
e) Записник о извршеним мјерама,
ф) Евиденцију,
г) Налаз ЈУ „Ветеринарски завод Тузланског
кантона“ Тузла.
IV
Ветеринарске организације су дужне власнику
животиња издати потврду о извршеним мјерама,
непосредно послије провођења мјере, а која мора
садржавати следеће податке: име и презиме власника,
адресу, ознаку животиње, датум и назив мјере.
V
Инспекцијски
надзор
вршиће
Кантонални
ветеринарски инспектор, у складу са оперативним
планом Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона.
Након обављеног инспекцијског надзора из става
(1) ове тачке, Кантонални ветеринарски инспектор
је дужан о истом обавјестити Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде ће, на темељу властите процјене,
затражити вршење инспекцијског надзора.
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Кантонални ветеринарски инспектор је дужан,
у вези са сваким појединачним захтјевом за вршење
инспекцијског надзора, доставити Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, записник
о извршеном инспекцијском надзору, најкасније у року
од седам (7) дана од дана запримања захтјева.
VI
У случају када Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде утврди да је одређена
ветеринарска организација, приликом подношења
захтјева за исплату средстава за обављену услугу из
тачке I ове одлуке, поднијела или предочила лажне
податке или исправе или прешутила одређене околности
и чињенице, обавјестиће о наведеном Кантоналног
ветеринарског инспектора, ради утврђивања и изрицања
управних или других мјера.
Уколико Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде утврди да је радњама из става (1)
овог члана остварена незаконита корист, покренут ће
и провести поступак за поврат незаконито стечених
средстава.
VII

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 (општине) на којој је
ветеринарска организација регистрована.
III

За реализацију ове одлуке задужују
Министарство
пољопривреде,
шумарства
водопривреде и Министарство финансија.

се
и

VIII
Ова одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности Владе Тузланског кантона, а биће објављена
у ‘’Службеним новинама Тузланског кантона’’.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-24-14645/17
Тузла, 30.05.2017. године

кантона, за 2017. годину, из средстава планираних
Буџетом Тузланског кантона за 2017. годину, раздјел
14, глава 01, потрошачко мјесто 0001 и то у износу
од 238.000 КМ (словима: двјестотридесетосамхиљ
адаконвертибилнихмарака и 00/100) за вакцинацију
говеда против бедренице и 6.000,00 КМ (словима:
шестхиљадаконвертибилнихмарака и 00/100) за
вакцинацију свиња против класичне куге свиња, како
слиједи:
a) 7,00 КМ (словима: седамконвертибилнихмарака
и 00/100) по грлу за вакцинацију говеда против
бедренице (антракса) и
б) 3,00 КМ (словима: триконвертибилнемарке и
00/100) по грлу за вакцинацију свиња против класичне
куге свиња.

МИНИСТАР
Абдулах Зукић,
дипл. оецц., с.р.
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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 за 2017. годину, брoj: 04/1-24-12474/17, од
15.05.2017. године, на који је Влада Тузланског кантона
дала сагласност Одлуком, број: 02/1-24-12474-1/17, од
15.05.2017. године, а у вези са чланом 124. Закона о
ветеринарству („Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде, д о н о с и

ОДЛУКУ

о суфинансирању мјера здравствене заштите
животиња, на подручју Тузланског кантона, за
2017. годину
И
Овом одлуком одобрава се суфинансирање мјера
здравствене заштите животиња, на подручју Тузланског

Суфинансирање мјера из тачке I ове одлуке
проводиће се за сва прописно обиљежена грла, која буду
вакцинисана у периоду од дана добиjања сагласности
Владе Тузланског кантона на ову Одлуку до 31.10.2017.
године, у складу са расподјелом предвиђеном у
Поглављу III Табела 2, Програма мјера здравствене
заштите животиња за 2017. годину.
IV
За исплату средстава из тачке II ове одлуке,
ветеринарске организације су дужне поднијети
захтјев Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, најкасније до 15.11.2017. године.
Уз захтјев, из претходног става, потребно је
доставити:
a) фактуру,
б) фискални рачун,
ц) извјештај о извршеној вакцинацији на Обрасцу
број 10, а у складу са Правилником о садржају, облику
и начину вођења евиденције и начину и роковима
достављања извјештаја о обављању ветеринарске
дјелатности („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“, број: 5/16),
д) извјештај о извршеној вакцинацији у
електронској форми.
V
Ветеринарске организације су дужне власнику
животиње издати потврду о извршеној мјери
вакцинације говеда против бедренице (антракса)
или вакцинације свиња против класичне куге свиња,
непосредно послије провођења мјере, која мора
садржавати следеће податке: - име и презиме власника,
адресу, бројеве ушних маркица вакцинисаних грла,
датум и назив вакцине.
Ветеринарске организације су дужне власнику
животиње издати потврду о извршеним мјерама
здравствене заштите, у складу са чланом 3. став (3)
Програмa мјера здравствене заштите животиња и
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њиховог провођења у 2017. години („Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број: 19/17).
VI
Инспекцијски
надзор
вршиће
Кантонални
ветеринарски инспектор, у складу са оперативним
планом Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона.
Након
обављеног
инспекцијског
надзора
из претходног става, Кантонални ветеринарски
инспектор је дужан о истом обавјестити Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и водопривреде ће примјеном методе случајног
узорка или властите процјене, затражити вршење
инспекцијског надзора.
Кантонални ветеринарски инспектор дужан је
у вези са сваким појединачним захтјевом за вршење
инспекцијског надзора, доставити Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде записник о
извршеном инспекцијском надзору, најкасније у року
од седам (7) дана од дана запримања захтјева.
VII
У случају када Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде уочи да је одређена
ветеринарска организација, приликом подношења
захтјева за исплату средстава за обављену вакцинацију
из тачке И ове одлуке, поднијела или предочила лажне
податке или исправе или прешутила одређене околности
и чињенице, о наведеном ће обавјестити Кантоналног
ветеринарског инспектора, ради утврђивања и изрицања
управних или других мјера.
Уколико Кантонални ветеринарски инспектор,
утврди да је радњама из претходног става остварена
незаконита корист, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде донијеће рјешење којим се
одбија захтјев за исплату средстава у потпуности или
ће покренути и провести поступак за поврат незаконито
стечених средстава.
VIII
За реализацију ове одлуке задужују
Министарство
пољопривреде,
шумарства
водопривреде и Министарство финансија.

се
и

IX
Ова одлука ступа на снагу даном добиjања
сагласности Владе Тузланског кантона, а
биће
објављена у ‘’Службеним новинама Тузланског
кантона’’.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-24-014634/17
Тузла, 30.05.2017. године

МИНИСТАР
Абдулах Зукић,
дипл. оецц., 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, 8/11 и 15/13), а у вези са
члановима 8., 12., 123. и 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
ПРОГРАМ МЈЕРА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I - ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМА

Чланом 10., став (7) Закона о ветеринарству у
Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 34/02 у даљем тексту: државни
Закон о ветеринарству) прописано је да на крају сваке
године Уред за ветеринарство Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Уред), надлежни орган ентитета и Брчко
Дистрикта 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
рокове, начин обавјештавања о обављеним мјерама и
друге услове за извођење тих мјера, као и организације
које имају право да их обављају, у складу са одредбама
наведеног Закона.
Чланом 124. Закона о ветеринарству („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 46/00
у даљем тексту: федерални Закон о ветеринарству)
прописано је да се у буџету кантона осигуравају
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. Програма мјера здравствене заштите
животиња и њиховог провођења у 2017. години
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 19/17)
(у даљем тексту: Програм Уреда за ветеринарство)
прописано је да су надлежне ветеринарске службе
ентитета дужне израдити Упутство за провођење мјера,
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 исте.
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II - САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Програмом мјера здравствене заштите животиња за
2017. годину (у даљем тексту: Програм Министарства)
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 2017. 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 (3) мјесеца. Уред доноси
Упутство о провођењу мониторинга бруцелозе говеда.
Све овце и козе, старосне доби од три (3) до
шест (6) мјесеци морају бити вакциниране РЕВ1
вакцином против бруцелозе и прописно означене у
складу с одредбама Правилника о мјерама контроле
бруцелозе малих преживара („Службени гласник Босне
и Херцеговине“, бр. 43/09 и 83/09) и Правилника о
означавању и контроли кретања животиња у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 13/10,
79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15, 2/16 и 66/16).
Уред ће донијети Упутство о провођењу
вакцинације малих преживара и Упутство о проведби
мониторинга
успјешности
вакцинације
малих
преживара против бруцелозе.
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.
Приликом проведбе обавезне вакцинације малих
преживара против бруцелозе вршиће се клинички
преглед животиња на присуство куге малих преживара
(Песте дес петитс руминантс).
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 спрјечавање, контролу
и искорјењивање трансмисивних спонгиоформних
енцефалопатија („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, бр. 25/11, 20/13 и 70/14), који укључује
поступак сцреенинг-а 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;
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ц) сва говеда старија од 24 мјесеца која нису
заклана за људску конзумацију, која су угинула или
усмрћена на газдинству, током пријевоза или у клаоници
(угинула стока).
4.

Туберкулоза

Минимално једном годишње је обавезна 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 шест (6) мјесеци.
Уколико се на газдинству држе и друге пријемчиве
животињске врсте исте је неопходно испитати на
туберкулозу.
Једном годишње се све расплодне свиње у узгојима
бројнијим од 15 крмача, назимица и нерастова, морају
туберкулинизовати.
За обнову узгоја није дозвољено користити свиње
које претходно нису туберкулинизоване.
Овлаштени 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,
најмање једном 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 4 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 (3) године.
6.

Листериоза

На листериозу мора бити претражен мозак говеда,
оваца и коза, које показују клиничке знакове поремећаја
централног нервног система и поремећаја у понашању.
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Болест плавог језика

У циљу утврђивања динамике болести, те
динамике појављивања инсеката рода Цулицоидес,
њихове географске распрострањености, те одређивања
раздобља сезонски слободног од вектора вируса
болести плавог језика, односно раздобља кад нису
активни адулти инсеката рода Цулицоидес, провешће
се мјере у складу са Програмом Уреда за ветеринарство.
Детаљан програм за проведбу мјера наведених
у Програму Уреда за ветеринарство, 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 Босне и Херцеговине“, 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
Босне и Херцеговине“, број: 45/11).
9.

Болест квргаве коже

Све ветеринарске организације дужне су проводити
обавезни клинички надзор појаве знакова болести
квргаве коже код говеда свих категорија. У случају
утврђивања сумње на присуство болести квргаве коже,
потребно је без одлагања провести све мјере наведене у
Правилнику о мјерама за контролу одређених болести
животиња и посебне мјере за везикуларну болест свиња
(„Службени гласник БиХ”, број: 15/11).
На основу епидемиолошке ситуације у складу
са одредбама члана 19. Правилника о мјерама за
контролу одређених болести животиња и посебне
мјере за везикуларну болест свиња („Службени гласник
БиХ”, број: 15/11) Уред ће, уз сагласност надлежних
органа ентитета и Брчко Дистрикта, усвојити програм
вакцинације против болести квргаве коже у Босни и
Херцеговини.
10. Сцрапие
На Сцрапие 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 Босне и Херцеговине“, бр. 25/11,
20/13 и 70/14).
11. Класична куга свиња
Све свиње на породичним фармама морају се
вакцинирати против класичне куге свиња. Вакцинација
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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 вакцинира у доби од 45 -60 дана,
назимице и крмаче прије сваког припуста, а нерастови
два пута годишње.
Све вакциниране свиње обавезно је маркирати означити ушним маркицама.
У промет се могу ставити само имуне свиње,
односно свиње које су вакциниране 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, донијеће посебан програм
компартментализације, којим ће се поједини узгоји
изузети из програма обавезне вакцинације, уколико се
осигурају сви неопходни услови, те испуне критерији
за проглашење компартмента.
Сви корисници ловишта су обавезни осигурати
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 Босне и
Херцеговине“, бр. 38/10, 51/11, 6/12, 4/13 и 90/14) и
Дијагностичким приручником за класичну свињску
кугу („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:
74/10).
12. 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 Босне и Херцеговине“, број:
44/03) и Правилника о начину обављања претраге на
присутност трихинела у месу („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, бр. 56/11 и 4/13).
13. 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 посебним мјерама за везикуларну болест
свиња („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:
15/11) и урадити диференцијалну дијагностику слинавке
и шапа у складу са поступцима, методама узимања
узорака и критеријима за врједновање резултата
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лабораторијских тестова утврђеним у Правилнику
о утврђивању дијагностичких поступака, метода
узимања узорака и критерија за врједновање резултата
лабораторијских тестова за везикуларну болест свиња
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:
59/12).
14. Бјеснило
Сви пси старији од три мјесеца морају се
вакцинисати против бјеснила.
Пас који током године достигне старост од три
мјесеца, мора бити вакциниран у року од 14 дана, а пас
који је набављен, а није вакциниран, у року од 14 дана
од дана набавке.
Препоручује се вакцинација мачака против
бјеснила.
За вакцинацију се може користити само
инактивисана 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 у периоду април - јуни
2017. године.
15. Ехинококоза
Приликом вакцинације паса против бјеснила
проводи се дехелминтизација паса против тракавице
Ецхиноцоццус гранулосус, средством које поуздано
убија зреле и незреле облике тракавице.
Ради спрјечавања 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.
У случају налаза патоанатомских промјена на
линији клања које упућују на ехинококозу, ветеринарски
инспектор мора доставити промијењене паренхимске
органе (плућа, јетра) ради паразитолошке претраге у
овлашћену ветеринарску лабораторију.
Надлежни ветеринарски инспектор у клаоници
мора водити евиденцију о сваком утврђеном случају
ехинококозе домаћих животиња те о налазу извијестити
надлежно тијело ентитета и Брчко Дистрикта.
16. Лајшманиоза (Леисхманиасис)
На подручјима гдје је у претходној години нађена
лајшманиоза, најкасније до 30. маја 2016. године, на
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лајшманиозу морају бити претражени сви ловачки и
радни пси, те пси који бораве на отвореном.
17. 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.
18. 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.
19. Атипична куга перади – Неwцастел десеасе
Сва екстензивно држана перад мора се вакцинисати
против атипичне куге два пута годишње вакцинама
произведеним из соја Ла Сота.
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
периода.
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 контролира:
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
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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
Босне и Херцеговине“, број: 35/10).
20. Авијарна инфлуенце
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 Босне и Херцеговине.
Узимање узорака од дивљих птица проводи се у
складу с Програмом контроле и надзора инфлуенце
птица који ће донијети Уред у сарадњи с 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 Босне и Херцеговине“, број:
35/10) и Дијагностичким приручником за инфлуенцу
птица („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:
74/10).
21. 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 Галлус галлус, које доноси Уред.
Вакцинација против салмонелозе је обавезна код свих
несилица током производње живом вакцином за коју је
произвођач осигурао прикладан метод за бактериолошко
разликовање вакциналног од дивљег соја.
22. Кампилобактериоза
У циљу утврђивања присуства Цампyлобацтер
спп. у примарној перадарској производњи извршиће се:
a) У периоду од априла до маја 2016. године и
августа до септембра 2016. 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 (5) 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 гнилоћа пчелињег легла
На свим пчелињацима, током прољећа (март/
април) проводи се клинички преглед пчелињих
заједница, ради претраге на америчку гњилоћу:
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a) у пчелињацима с 1 - 10 пчелињих заједница
прегледају се све заједнице,
б) у пчелињацима с 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 пчелиње заједнице
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 овлаштени дијагностички лабораториј.
За узорак се узима дио пчелињег легла, посебно из
сваке поједине сумњиве пчелиње заједнице и то комад
саћа с поклопљеним леглом, величине 10 x 10 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.
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 Босне
и Херцеговине“, 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
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крају истискивања (збирни узорци од по пет (5) 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 Босне
и Херецеговине“, број: 28/11), зависно од тога које
рибље врсте у њима живе.
25. Мјере које се проводе 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,
лептоспирозу, паратуберкулозу и ИБР/ИПВ, односно
узима се брис или испирак препуција и претражује на
кампилобактериозу и трихомонијазу.
26. Мјере које се проводе код побачаја
Код сваког пријављеног побачаја говеда, оваца,
коза, свиња и кобила, надлежни ветеринар је дужан
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 Сцхмалленберг вируса.
Сви побачаји морају бити пријављени надлежном
ветеринарском инспектору.
27. Контрола здравља вимена
Све животиње чије млијеко се користи за јавну
потрошњу, прије стављања млијека у промет морају
бити обухваћене дијагностичким мјерама прописаним
Наредбом и имати негативан резултат.
Власници животиња чије млијеко се ставља у јавну
потрошњу, дужни су имати: Уписник животиња на
имању, евиденцију о лијечењу животиња, евиденцију
о резултатима проведених лабораторијских претрага
млијека на микроорганизме и соматске станице у
складу са Правилником о хигијени хране животињског
поријекла („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
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бр. 103/12, 28/14 и 87/15), Потврду о проведеним
обавезним мјерама из Прилога V Програма Уреда
за ветеринарство коју је испунила ветеринарска
организација надлежна за имање са којег потичу
животиње, те свим другим релевантним извјештајима
о обављеним прегледима животиња.
Власници животиња, за све животиње од којих
дају млијеко у јавну потрошњу, дужни су објектима за
прераду млијека којима испоручују млијеко доставити
копију потврде из Прилога V.
Уколико резултат лабораторијских претрага
млијека на микроорганизме и соматске станице
прелази максимално дозвољену границу прописану
Правилником о хигијени хране животињског поријекла
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 103/12,
28/14 и 87/15), власник животиња дужан је сваку музну
краву, козу и овцу чије млијеко ставља у јавну потрошњу
подвргнути претрази на поремећену секрецију вимена,
а млијеко из вимена с поремећеном секрецијом не смије
се пласирати у 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 десет (10)
насумице 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 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.
ц) Сви корисници ловишта су обавезни обезбједити
доставу узорка крви, слезене и бубрега од сваке
уловљене или нађене јединке дивље свиње до овлашћене
лабораторије за класичну и афричку свињску кугу у
Босни и Херцеговини. 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 Босне и
Херцеговине“, број: 58/11).
Уколико се приликом провођења мјера утврде
знакови карактеристични за заразне болести животиња
потребно је без одлагања провести све мјере утврђене
државним Законом о ветеринарству, Одлуком о заразним
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болестима („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
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 федералним Законом о ветеринарству,
те Правилником о условима обављања послова
дезинфекције, дезинсекције, дератизације и радиолошке
деконтаминације („Сужбене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 42/01).
Зоосанитарне мјере треба проводити континуирано.
30. Означавање животиња
Приликом провођења мјера, које се односе на
говеда, потребно је извршити контролу означавања
говеда у складу са одредбама Правилника о означавању
и контроли кретања животиња у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник Босне и Херцегиовине“, бр. 13/10,
79/10, 25/11, 103/11, 41/12 и 52/15).
Означавање оваца, коза и свиња вршити у складу
са одредбама Правилника о обавезном обиљежавању
и упису у јединствени регистар оваца, коза и свиња
те вођењу евиденције („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, број: 87/07).

Petak, 04.08.2017. god.

III - ФИНАНСИРАЊЕ МЈЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
Трошкове провођења мјера здравствене заштите
животиња у 2017. години сносе власници животиња, ако
за ту намјену нису осигурана средства у буџету Босне и
Херцеговине или Федерације Босне и Херцеговине, те
уколико овим Програмом није другачије дефинисано.
1.

Приходи

Средства за реализацију мјера здравствене заштите
животиња од посебног интереса за Тузлански кантон,
обезбијеђена су у Буџету Тузланског кантона за 2017.
годину, раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто 0001, у
укупном износу од 335.000,00 КМ.
2.

Расходи

Укупна средства за реализацију здравствене заштите
животиња од посебног интереса за у висини од 335.000,00
КМ, утрошиће се за партиципацију превентивних
вакцинација животиња (вакцинација против бедренице
и вакцинација против свињске куге), накнаду за
еутаназиране животиње, опремање лабораторија и
одржавање достигнутих стандарда у ЈУ „Ветеринарски
завод Тузланског кантона“ Тузла, трошкови провођења
мјера здравствене заштите животиња по наређењу
Кантоналне управе за инспекцијске послове Тузланског
кантона и мјера ветеринарског јавног здравства,
трошкове еутаназије и резерве у 2017. години, на начин
и у висини, како слиједи:
Табела 1.

Реализовано (грло)
р/б Врста

Намјена
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Вакцинација
33.234 26.991 32.951 33.504 33.871 33.732
против бедренице
Вакцинација
2. Свиње против свињске
856 1.907 1.926 2.259 1.970 1.644
куге
Накнада за
3.
еутаназиране
животиње
Опремање
лабораторија
и одржавање
достигнутих
4.
стандарда у ЈУ
„Ветеринарски
завод Тузланског
кантона“ Тузла
Трошкови
провођења мјера
здравствене
заштите животиња
по наређењу
5.
Кантоналне управе
за инспекцијске
послове Тузланског
кантона и мјера
ветеринарског
јавног здравства

1. Говеда

ПартициПлан за
Партиципација
пација КМ/
2017.
укупно (КМ)
грлу

34.000

7.00

238.000,00

2.000

3.00

6.000,00
15.000,00

40.000,00

9.620,00

Petak, 04.08.2017. god.
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Трошкови
еутаназије
Трошкови
провођења
ветеринарског
јавног здравства
(опремање
службених
ветеринара и
набавка заштитне
опреме, увођење,
развијање и
успостављање
информативног
система)

6.

7.

8.

3.500,00

5.000,00

Резерва

17.880,00

УКУПНО

335.000,00

Финансијска средства наведена у Табели 1.
реализираће се са економских кодова:
613400 – Набавка материјала и ситног
инвентара;
613900 – Уговорене и друге посебне услуге,
614200 – Текући трансфери појединцима;
614400 – Субвенције јавним предузећима;
614500 – Субвенције приватним предузећима
и предузетницима и
821300 – Набавка опреме.
3.

План вакцинације

С обзиром на бројно стање стоке на подручју
Kантона, 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

Планирани
број грла за
цијепљење
против
бедренице

Планирани
број грла за
цијепљење
против свињске
куге

Добој Исток

1700

10

Грачаница

4100

10

Градачац

4700

20

Сребреник

1800

200

Лукавац

2100

300

Тузла

2600

1300

Живинице

5700

100

Бановићи

1800

10

Кладањ

1100

10

Калесија

6000

10

Сапна

900

10

Теочак

800

10

Челић

700

10

УКУПНО

34000

2000

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 (у даљем тексту:
министар), уз сагласност Владе Тузланског кантона (у
даљем тексту: Влада).
–– Средства из тачке 3.: на основу рјешења,
које доноси министар, у складу са федералним
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 4.: на основу Одлуке, коју
доноси министар уз сагласност Владе, а у складу са
федералним Законом о ветеринарству и Програмом
Министарства.
–– Средства из тачке 5.: на основу Одлуке о
финансирању мјера здравствене заштите животиња
по наредби Кантоналне управе за инспекцијске
послове Тузланског кантона и Одлуке о финансирању
ветеринарског јавног здравства, које доноси министар,
уз сагласност Владе.
–– Средства из тачке 6.: на основу рјешења,
које доноси министар, у складу са федералним
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 7.: на основу Одлуке, коју
доноси министар уз сагласност Владе, а у складу са
Законом о ветеринарству и Програмом Mинистарства.
–– Средства из тачке 8.: на основу Одлуке
о преусмјеравању средстава за поједине намјене
предвиђене у Поглављу III, Табела 1. коју, по потреби,
доноси министар уз сагласност Владе.
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V – ИЗВОЂЕЊЕ МЈЕРА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Мјере прописане Програмом Министарства
обавезне су проводити за ту дјелатност регистроване
и на поједином подручју надлежне ветеринарске
организације, осим мјера из Прилога I, Поглавља
Е, тачка 3. Програма Уреда за ветеринарство које се
проводе на иницијативу власника.
Надлежне ветеринарске организације након
проведбе свих мјера за поједину врсту животиња дужне
су издати потврду о проведеним мјерама у складу са
одредбама обрасца из Прилога V Програма Уреда за
ветеринарство.
До 10-ог 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 Програма Уреда
за ветеринарство.
Овлашћене лабораторије су обавезне, најкасније
до 10-ог у мјесецу достављати мјесечне извјештаје
Министарству о свим проведеним анализама, са
посебно издвојеним приказом претрага проведених
на основу Програмa Министарства 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“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-24-12474/17
Тузла, 15.05.2017. године

МИНИСТАР
Абдулах Зукић,
дипл. оецц., с.р.
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На основу члана 70. Закона о организацији органа
управе у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 35/05),
а у складу са чланом 13. став 1. тачка 13., те члана 205.
став 1. Закона о здравственој заштити („Службене
новине ФБиХ“, бр. 46/10 и 75/13), а у вези са чланом 4.
Одлуке Министарства здравства Тузланског кантона о
утврђивању организације и рада мртвозорничке службе
којом се осигурава преглед, утврђивање времена и
узрока смрти особа умрлих изван здравствене установе
на подручју Тузланског кантона, број:13/1-37-030751/14
од 24.12.2014. године и број: 13/1-37-30310/16 од
19.12.2016. године, министар здравства д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о измјенама Рјешења о именовању доктора
медицине овлашћених за утврђивање времена
и узрока смрти особа умрлих изван здравствене
установе на подручју Тузланског кантона
Члан 1.
У Рјешењу о именовању доктора медицине
овлашћених за утврђивање времена и узрока смрти
особа умрлих изван здравствене установе на подручју

Petak, 04.08.2017. god.

Тузланског кантона број: 13/1-37-030310-2/16
22.12.2016. године у члану 1.,

од

ГРАД ТУЗЛА
Иза тачке 17. додаје се тачка 18., која гласи:
„18. др. Емина Морић, запослена у ЈЗНУ Дом
здравља Тузла, ул. II Тузланске бригаде бр. 4. (061/282111)“.
ОПЋИНА КЛАДАЊ
Тачка 7. „др. Слађана Тадић, доктор медицине,
запослен у ЈЗУ Дом здравља Кладањ, ул. Кладањске
бригаде бр. 125. Кладањ (061/425-251)“ брише се.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“ и на веб страници Владе ТК - Министарство
здравства.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство здравства
Број: 13/1-37-30310-7/16
Тузла, 18.07.2017. године

МИНИСТар
др.мед. Бахрудин
Хаџиенендић, с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 13. сједници, одржаној дана 07.07.2017. године,
разматрајући Приједлог Анекса IV Уговора о концесији
за коришћење воде водотока ријеке Спрече, за објекат
минихидроелектрана на ријеци Спречи, у насељу
Доња Ораховица, општина Грачаница, који треба да
закључе Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде ТК и привредно друштво „ЕЕХХИДРОЕНЕРГИЈА’’ д.о.о. Грачаница, на основу
члана 15., а у вези са чланом 27. Закона о концесијама
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04 ,7/05,
6/11, 1/13 и 11/14), чланова 11., 12., 13. и 14. Правила
Комисије за концесије Тузланског кантона и тачке
3. главе II, Документа о политици додјеле концесија
на подручју Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 7/06), доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ Приједлог Анекса IV Уговора о
концесији за коришћење воде водотока ријеке Спрече,
за објекат минихидроелектрана на ријеци Спречи, у
насељу Доња Ораховица, општина Грачаница, који
треба да закључе Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде ТК и привредно друштво
„ЕЕХ-ХИДРОЕНЕРГИЈА’’ д.о.о. Грачаница.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-17394/17
Тузла, 07.07.2017. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

Petak, 04.08.2017. god.
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
					
											
Broj: U-7/16
Sarajevo, 06.06.2017. godine 						

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu načelnika Opštine Maglaj, za zaštitu prava na
lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosni i Hercegovine, na osnovu člana IV.C.3.10.
(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 06.06.2017. godine, donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da je članom 73. st. 2. i 3. i članom 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 66/13 i 94/15) povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Opštine
Maglaj.
2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i službenim novinama kantona u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva
Načelnik Opštine Maglaj (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podneskom broj: 01-49-472/16 od 23.03.2016. godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) dana
25.03.2016. godine, dostavio je zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu. Smatra da je odredbama čl. 73., 76., i 78.
Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o električnoj energiji), Opštini
Maglaj povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu. Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-7/16 od 08.04.2016. godine,
zatražio od podnosioca da precizira zahtjev na način da ukoliko smatra da kompletan Zakon o električnoj energiji povrjeđuje pravo Opštine Maglaj na lokalnu samoupravu dostavi obrazloženje, navede činjenice i razloge na osnovu kojih
smatra da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, te da navede koje su odredbe Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 49/06 i 51/09) (u daljem tekstu: Zakon o
principima lokalne samouprave) povrijeđene. Dana 12.05.2016. godine, podneskom broj: 01-49-472-1/16 od 11.05.2016.
godine, podnosilac zahtjeva je dostavio preciziran zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu.
U skladu sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je ovlašten za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Stranke u postupku
Stranke u postupku u ovom predmetu su: načelnik Opštine Maglaj, kao podnosilac zahtjeva i Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine, kao donosilac osporenog Zakona.
3. Navodi zahtjeva
U osnovnom i preciziranom zahtjevu je navedeno da je članom 73. Zakona o električnoj energiji propisano da je investitor prije početka izgradnje elektroenergetskih objekata dužan riješiti imovinsko-pravne odnose, da subjekt nije dužan
plaćati posebne naknade osim naknade za koncesiju i naknada utvrđenih drugim zakonima i da elektroenergetski subjekt
koji obavlja svoju djelatnost kao javnu uslugu ima pravo svoje instalacije postavljati u javne površine kao i putnom pojasu
putne infrastrukture bez naknade.
Podnosilac zahtjeva smatra da je član 73. st. 2. i 3. Zakona o električnoj energiji u suprotnosti sa članom 63. Zakona o
građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 25/03 i 67/05) (u daljem
tekstu: Zakon o građevinskom zemljištu), kojim su propisane obaveze plaćanja naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknada za korištenje gradskog građevinskog
zemljišta što se utvrđuju prema osnovama i mjerilima propisanim ovim zakonom i odlukom opštinskog vijeća. Navodi
da je u stavu 6. člana 63. Zakona o građevinskom zemljištu propisano da se niko ne može osloboditi obaveze plaćanja
naknade utvrđene ovim zakonom osim u slučajevima predviđenim čl. 90. i 91. ovog zakona. Podnosilac zahtjeva smatra
obaveznim da se preispita član 63. Zakona o građevinskom zemljištu pošto energetski subjekt smatra da po ovom članu
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nije obavezan plaćati nikakve druge naknade osim naknade za koncesiju, što je u suprotnosti sa, na zakonu zasnovanim
prihodima, odnosno interesima Opštine Maglaj.
Prema podnosiocu zahtjeva članom 76. Zakona o električnoj energiji „se propisuje način korištenja građevinskog
zemljišta, oslobađanje od plaćanja naknade u slučaju postavljanja instalacija u javne površine, kao i putnom pojasu mimo
nadležnosti jedinice lokalne samouprave, zabranjuje i gradnju objekata koji nisu u funkciji obavljanja elektroprivrednih
djelatnosti, kao i izvođenje drugih radova ispod, iznad i pored elektroenergetskih objekata, na koji način se vlasnici ili posjednici nekretnine, odnosno Opština Maglaj, kao jedinica lokalne samouprave znatno ograničava u disponiranju svojom
nekretninom”.
Članom 78. Zakona o električnoj energiji je propisano ko može graditi objekte i postrojenja za proizvodnju električne energije, te koja je nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih
objekata za proizvodnju električne energije. Međutim, po mišljenju podnosioca zahtjeva nejasno je koja je uloga opštine
u izgradnji i rekonstrukciji takvih objekata na području lokalne zajednice, jer se objekti za proizvodnju električne energije
rekonstruišu na području lokalne zajednice. Opština Maglaj na svom područje je nepravedno isključena iz procesa odlučivanja ili davanja potrebnih saglasnosti prilikom rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju električne energije, što
u konačnici utječe na prihode Opštine Maglaj.
Podnosilac zahtjeva smatra svrsishodnim preispitati i ostale odredbe Zakona o električnoj energiji kojima se regulišu
tj. ograničavaju prava lokalnih zajednica radi jednostranog regulisanja predmetne oblasti.
Podnosilac zahtjeva navodi da je Zakon o električnoj energiji usvojen bez saglasnosti Opštine Maglaj kao jedinice
lokalne samouprave, čime je učinjena povreda principa na lokalnu samoupravu utvrđena Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a posebno odredbama člana 8. stav 2., čl. 53. i 56. Zakona
o principima lokalne samouprave. Na kraju predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će utvrditi da je
Zakon o električnoj energiji usvojen bez saglasnosti jedinice lokalne samouprave, da su odredbe čl. 73., 76. i 78. Zakona o
električnoj energiji u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave, te da se zakonodavac obaveže da odredbe
istog Zakona uskladi uz konsultaciju jedinica lokalne samouprave.
4. Navodi odgovora na zahtjeve
Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-7/16 od 18.05.2016. godine, zatražio od Predstavničkog doma i Doma
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odgovor na zahtjev i precizirani zahtjev podnosioca. Odgovori nisu
dostavljeni.
U predmetu Ustavnog suda Federacije broj: U-55/14 od 07.10.2015. godine Ustavni sud Federacije odlučujući po zahtjevu načelnika opština Novo Sarajevo i Konjic za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o električnoj
energiji, pribavljena je informacija Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj: 727/15 od 14.10.2015.
godine, u kojoj je istaknuto da je ovaj Savez bio konsultovan u proceduri donošenja Zakona o električnoj energiji.
5. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03,
9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08)
Član IV.C.3.10. (3)
(3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti opštine i gradovi, kao i udruženja opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev opštinskog ili gradskog vijeća, načelnika
opštine ili gradonačelnika grada, ili udruženja opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
(1) U opštini se ostvaruje lokalna samouprava.

Član VI.2. (1)
Član VII.3.

Međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opšta pravila međunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije. U slučaju nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i
zakonodavstva, preovladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum.
B. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
(„Službeni list R BiH”, broj: 31/94)
Ustavna i zakonska osnova lokalne samouprave

Član 2.

Princip lokalne samouprave bit će utvrđen zakonodavstvom zemlje potpisnice i, gdje je to moguće ustavom.
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Član 3.
Koncept lokalne samouprave
1. Lokalna samouprava podrazumijeva pravo i osposobljenost lokalnih vlasti da, u granicama zakona, regulišu i rukovode znatnim dijelom javnih poslova, na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.
2. (…)
Član 4.
Djelokrug lokalne samouprave
1. Osnovna prava i dužnosti lokalnih vlasti bit će utvrđeni ustavom ili statutom, time se, međutim, ne sprječava prenošenje na lokalne vlasti prava i odgovornosti za specifične zadatke, u skladu sa zakonom.
2. Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno diskreciono pravo da provode svoje inicijative u vezi sa svim
stvarima koje nisu isključene iz njihove nadležnosti, niti stavljene u nadležnost neke druge vlasti.
3. Javni poslovi će se po pravilu, vršiti prije svega od strane onih vlasti koje su najbliže građanima. Prilikom prenošenja odgovornosti na neku drugu vlast vodit će se računa o obimu i prirodi posla, kao i o zahtjevima efikasnosti i
ekonomičnosti.
4. Prava povjerena lokalnim vlastima će po pravilu biti puna i isključiva. Ona ne smiju biti uskraćena ili ograničena
od strane neke druge – centralne ili regionalne vlasti, osim u slučajevima predviđenim zakonom.
5. U slučajevima prenošenja ovlaštenja sa centralnih i regionalnih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima će, u što je
moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da prilagođavaju njihovo provođenje u lokalnim uslovima.
6. Lokalne vlasti će biti konsultovane, u najvećoj mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući način, u procesu
planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču.
Član 9.
Izvori finansiranja lokalnih vlasti
1. Lokalne vlasti će, u skladu sa ekonomskom politikom zemlje, imati pravo na odgovarajuće vlastite izvore finansiranja, kojima će raspolagati slobodno, u okviru svojih ovlaštenja.
2. Izvori finansiranja lokalnih vlasti će biti primjereni njihovim dužnostima koje propisuju ustav ili zakon.
3. Najmanje jedan dio sredstava lokalnih vlasti će poticati od lokalnih taksi i naknada za koje lokalne vlasti, u mjeri
utvrđenoj statutom, imaju pravo da utvrđuju stope.
4. Sistemi finansiranja na kojima se zasnivaju izvori sredstava lokalnih vlasti treba da budu dovoljno raznoliki i elastični kako bi omogućili usklađivanje, u najvećoj mjeri, sa stvarnom procjenom troškova za obavljanje njihovih aktivnosti.
5. Potreba zaštite finansijski slabih lokalnih vlasti nalaže uspostavljanje odgovarajućih postupaka ili mjera finansijskog izjednačavanja, sa ciljem ispravljanja posljedica nejednake distribucije izvora finansiranja odnosno finansijskog
opterećenja lokalnih vlasti. Takvim postupcima ili mjerama se ne mogu sužavati prava lokalnih vlasti koje one imaju u
okviru svoje nadležnosti.
6. Lokalne vlasti će, na odgovarajući način, biti konsultovane u pogledu metoda na osnovu kojeg će im biti dodijeljeni redistribuirani izvori finansiranja.
7. Koliko god je to moguće, sredstva koja se prenose lokalnim vlastima neće imati karakter namjenskih sredstava.
Dijelom tih sredstava ne može se ugroziti diskreciono pravo lokalnih vlasti da vode politiku u okviru svojih ovlaštenja.
8. Kako bi im se omogućilo uzimanje kredita za kapitalne investicije, lokalnim vlastima je prijeko potrebno omogućiti pristup nacionalnom tržištu kapitala, u skladu sa zakonom.
Član 11.
Zakonska zaštita lokalne samouprave
Lokalne vlasti imaju pravo na pravna sredstva radi osiguranja slobodnog obavljanja svojih dužnosti i poštovanja
principa lokalne samouprave uspostavljenih ustavom ili zakonima zemlje kojoj pripadaju.
Član 13.
Vlasti na koje se Povelja odnosi
1. Principi lokalne samouprave, sadržani u ovoj Povelji odnose se na sve kategorije lokalnih vlasti koje postoje na
teritoriji zemlje potpisnice. (…)
C. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 49/06 i 51/09)
Član 2.
Lokalna samouprava podrazumijeva pravo i osposobljenost jedinica lokalne samouprave da, u granicama zakona,
regulišu i upravljaju određenim javnim poslovima na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.
Član 8.
Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadležnosti ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim
pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na
osnovu ustava i zakona.
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Ona će biti samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti, koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i u okvirima utvrđenim ustavom i zakonom.
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:
- (…)
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara;
- utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
- utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave;
- (…);
- donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
- (…)
Član 10.
Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti mogu biti povjereni jedinici lokalne samouprave zakonom nakon konsultovanja organa lokalnih vlasti kojima se navedeni poslovi povjeravaju, uzimajući u obzir princip supsidijarnosti i sposobnosti
lokalnih vlasti i njihove administracije da te poslove efikasno obavljaju.
Član 11.
Prijenos i povjeravanje novih poslova jedinicama lokalne samouprave bit će praćeni dodjelom sredstava potrebnih
za njihovo efikasno obavljanje.
Član 53.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su da razmotre inicijative, prijedloge i sugestije jedinica lokalne samouprave i o svom stavu i preduzetim aktivnostima obavijeste jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana prijema
inicijative, prijedloga ili sugestije.
Član 56.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri da konsultuju jedinice lokalne samouprave
u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.
Konsultovanje u smislu prethodnog stava ovog člana federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem saveza opština
i gradova.
Član 58.
Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o osnovama lokalne samouprave („Službene novine
Federacije BiH”, broj: 6/95).
Federacija BiH i kantoni dužni su uskladiti svoje zakone sa ovim Zakonom, te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti,
kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog
stupanja na snagu.
Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje statute sa ovim Zakonom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju da važe odredbe kantonalnih zakona o lokalnoj samoupravi sa odredbama
ovog Zakona.
Član 59.
Prijenos poslova i nadležnosti dodijeljenih ovim zakonom, kao i odgovornosti jedinica lokalne samouprave za njihovo vršenje, počet će istovremeno sa prijenosom sredstava potrebnih za njihovo obavljanje.
D. Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 66/13 i 94/15);
Član 1.
Opšte odredbe
(1) Ovim Zakonom uređuje se funkcionisanje elektroenergetskog sektora, elektroprivredne djelatnosti, razvoj tržišta
eletrične energije, regulisanje tržišta, opšti uslovi za isporuku električne energije, planiranje i razvoj, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje elektroenergetskih objekata, nadzor nad provođenjem zakona i druga pitanja od značaja za obavljanje elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(2) Prijenos električne energije, aktivnosti vezane za prijenos, međunarodna trgovina, upravljanje, vođenje elektroenergetskog sistema, balansno tržište i tržište pomoćnih usluga nisu regulisani ovim zakonom.
Član 73.
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
(1) Prije početka izgradnje elektroenergetskih objekata investitor je dužan riješiti imovinsko-pravne odnose.
(2) Na objekte čiji su imovinsko-pravni odnosi uređeni u skladu sa stavom (1) ovog člana, elektroenergetski subjekt
nije dužan plaćati posebne naknade osim naknade za koncesiju i naknada utvrđenih drugim zakonima, a u slučaju nastanka
štetnog događaja dužan je učinjenu štetu nadoknaditi.
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(3) Elektroenergetski subjekt koji obavlja svoju djelatnost kao javnu uslugu ima pravo svoje instalacije postavljati u
javne površine kao i u putnom pojasu putne infrastrukture bez naknade u skladu sa važećim tehničkim i drugim propisima,
uz obavezu pribavljanja saglasnosti od institucija nadležnih za upravljanje javnim površinama.
Član 76.
Zabrana izvođenja radova koji ometaju obavljanje
elektroprivrednih djelatnosti
(1) Zabranjena je izgradnja objekata koji nisu u funkciji obavljanja elektroprivrednih djelatnosti, kao i izvođenje
drugih radova ispod, iznad i pored elektroenergetskih objekata kojim se ometa i onemogućava obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prijenosa ili distribucije električne energije ili se ugrožava rad i funkcionisanje elektroenergetskih objekata.
(2) Vlasnici, korisnici i posjednici nekretnina koje se nalaze ispod, iznad i pored elektroenergetskih objekata ne
smiju vršiti radove ili druge radnje kojima se ometa i onemogućava obavljanje djelatnosti iz stava (1) ovog člana (proizvodnje ili prijenosa ili distribucije električne energije) ili se ugrožava rad i funkcionisanje elektroenergetskih objekata,
bez prethodnog odobrenja elektroenergetskog subjekta, koji je vlasnik, odnosno korisnik elektroenergetskog objekta.
(3) Ako je na nepropisnom rastojanju izgrađen objekt bez saglasnosti elektroenergetskog subjekta, isti je dužan,
od nadležnog organa lokalne uprave, zahtijevati uklanjanje objekta.
(4) U slučaju da nadležni organ lokalne uprave ne izvrši uklanjanje objekta iz stava (3) ovog člana, elektroenergetski subjekt može pokrenuti tužbu kod nadležnog suda.
Član 78.
Izgradnja proizvodnih objekata
(1) Objekte i postrojenja za proizvodnju električne energije mogu graditi domaća i strana pravna i fizička lica pod
uslovima propisanim ovim i drugim zakonima.
(2) Elektroenergetski objekti se grade u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) tehničkim i drugim propisima i propisima utvrđenim ovim zakonom.
(3) Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata za proizvodnju električne energije iz nadležnosti Federacije
obuhvata:
1) hidroenergetski objekti instalisane snage iznad 5 MW i za nekoliko hidroenergetskih objekata instalisane snage
veće od po 2 MW, koji slijede jedan iza drugog na rastojanju od 2 km,
2) termoelektrane i ostala postrojenja sa sagorijevanjem sa toplotnim izlazom od 50 MWt i više,
3) postrojenja za iskorištavanje pogonske snage vjetra instalisane snage od 2 MW i više,
4) postrojenja za iskorištavanje energije sunca instalisane snage od 1 MW i više i
5) ostale elektrane instalisane snage 5 MW i više.
nom.

(4) Izgradnji proizvodnih elektroenergetskih objekata prethodi izdavanje Energetske dozvole utvrđene ovim zako-

(5) Za proizvodne elektroenergetske objekte koji su u nadležnosti kantona Energetsku dozvolu izdaje Ministarstvo.
(6) Za proizvodne elektroenergetske objekte iz stava (3) a čija je instalisana snaga jednaka ili viša od 30 MW, Energetsku dozvolu izdaje Ministarstvo uz prethodnu pribavljenu saglasnost Vlade Federacije i Parlamenta Federacije.
(7) Za proizvodne elektroenergetske objekte, iz stava (3) a čija je instalisana snaga manja od 30 MW, Energetsku
dozvolu izdaje Ministarstvo uz prethodnu pribavljenu saglasnost Vlade Federacije.
E. Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 25/03, 16/04 i 67/05)
Član 1.
Ovim zakonom uređuju se uslovi i način sticanja prava na zemljištu u gradovima i naseljima gradskog karaktera i
drugim područjima predviđenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju, vrijeme prestanka tih prava, način korištenja
i upravljanja kao i naknade za korištenje ovog zemljišta.
Član 3.
Izgradnja gradova i naselja gradskog karaktera na gradskom građevinskom zemljištu i ostalom građevinskom zemljištu obavlja se u skladu sa prostornim planom i smatra se opštim interesom.
Član 6.
Opština upravlja i raspolaže gradskim građevinskim zemljištem u državnoj svojini na način i pod uslovima predviđenim zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

du.

Član 44.
Opštinsko vijeće dodjeljuje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište radi izgradnje građevina uz pravičnu nakna-
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Član 63.
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje se prema osnovama i mjerilima propisanim ovim zakonom
i odlukom opštinskog vijeća.
Osnovi i mjerila za određivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, naknade
za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta moraju biti razgraničeni i međusobno usklađeni.
Sredstva koja se ostvaruju iz naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta (rente), koriste se za
troškove naknade ranijim vlasnicima, za troškove uređenja zemljišta i troškove izrade prostorno-planske dokumentacije.
Fizička lica kojima su dodijeljene građevinske parcele bez naknade u periodu od 6. aprila 1992. godine do stupanja
na snagu ovog zakona i čija su prijeratna imovinska prava vraćena u skladu sa relevantnim zakonima o povratu imovine
iz člana 46. stav 7., izgubit će pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za dodjelu zemljišta
Fizička lica koja su izgubila pravo na dodjelu zemljišta bez naknade u skladu sa prethodnim stavom će platiti naknadu u iznosu i roku utvrđenom ovim zakonom.
Niko se ne može osloboditi obaveze plaćanja naknade utvrđene ovim zakonom, osim u slučajevima predviđenim
čl. 90. i 91. ovog zakona, te se ovim stavljaju van snage sve odluke, uredbe i drugi propisi koje su u suprotnosti sa ovim
zakonom.
Opština će pokrenuti postupak za izmirenje duga u skladu sa važećim zakonima.
Član 76.
Ostalo građevinsko zemljište (član 3. tačka 2. ovog zakona) određuje se odlukom opštinskog vijeća.
Odluka o određivanju ostalog građevinskog zemljišta zasniva se na prostornom planu opštine ili prostornom planu
posebnog područja koji sadrži granice urbanih i drugih područja na kojima je predviđeno građenje ili vršenje drugih radova urbanističkim planom, urbanističkim redom ili prostornim planom.
Odluka iz stava 1. ovog člana može obuhvatiti građevinsko zemljište u državnoj svojini i građevinsko zemljište u
privatnoj svojini.
Član 90.
Ukoliko je treća strana bona fide započela izgradnju na zemljištu koje je predmet revizije ili ako je zemljište privedeno namjeni, opština će kompenzirati podnosiocu zahtjeva bilo putem novčane naknade u skladu sa članom 69. ovog
zakona, ili putem dodjele zemljišne parcele koja je podudarna po veličini, funkciji, vrijednosti, lokaciji itd. zavisno od
izbora podnosioca zahtjeva.
Ukoliko je predmetno zemljište dodijeljeno trećoj strani ali treća strana nije započela građevinske radove na zemljištu, opština će joj vratiti novčani iznos dat na ime dažbine koji je platila za sticanje prava korištenja ili joj obezbijediti
alternativnu zemljišnu parcelu bez naknade.
U svrhu primjene člana 87. stava 3. ovog zakona, podnosiocem zahtjeva koji nije pristao na prestanak tog prava će
se smatrati svaki podnosilac zahtjeva koji nije primio naknadu u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. Podnosilac zahtjeva
neće obavezivati nikakva saglasnost ili dogovor o naknadi koji je postigao pravni zastupnik kojeg je imenovala opština
dok je podnosilac zahtjeva bio raseljen ili izbjeglica.
Podnosilac zahtjeva koji ustvrdi da je njegova saglasnost dobivena primjenom sile, prijetnje ili u zabludi, pokreće
postupak pred nadležnim sudom.
Prilikom utvrđivanja visine naknade iz ovog člana, opštinski organ uprave dodjeljuje iznos naknade koji podnosiocu
pripada po članu 69. stav 4. ovog zakona umanjen za iznos djelimične naknade koja je već isplaćena podnosiocu.
Član 91.
Dodjela građevinskog zemljišta u skladu sa članom 90. bit će oslobođena uslova koje propisuje član 46. kao i obaveze
plaćanja naknade ukoliko je podnosilac zahtjeva platio takvu naknadu prije otkazivanja njenog/njegovog prava korištenja
zemljišta u državnom vlasništvu radi građenja.
F. Sudska praksa
Presuda Ustavnog suda Federacije broj: U-55/14 od 07.10.2015. godine („Službene novine Federacije BiH”, broj:
5/16). Ustavni sud Federacije odlučujući o zahtjevima načelnika opština Novo Sarajevo i Konjic za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, donio je presudu kojom je utvrdio da član 68., te član 73. st. 2. i 3. i član 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu Opštine Novo Sarajevo i Opštine Konjic, zato što su im nametnute
dodatne obaveze suprotno čl. 10., 11. i 59. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
8. Činjenično stanje i stav Suda
U ovom ustavnosudskom predmetu Ustavni sud Federacije je bio mišljenja da nije nužno zakazati sjednicu Suda sa
javnom raspravom pošto nema spornih činjeničnih pitanja da se utvrde na javnoj raspravi uz učešće stranaka u postupku.
Zbog toga je Ustavni sud Federacije na sjednici bez javne rasprave razmotrio navode zahtjeva podnosioca, kao i relevantne
ustavne i zakonske odredbe i ustavnosudsku praksu ovog suda.
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Ustavni sud Federacije je utvrdio da se Zakonom o električnoj energiji uređuje funkcionisanje elektroenergetskog
sektora, elektroprivredne djelatnosti, razvoj i funkcionisanje tržišta električne energije, kao i opšti uslovi za isporuku
električne energije, planiranje i razvoj, izgradnja i rekonstrukcija i održavanje elektroenergetskih objekata te nadzor nad
provođenjem ovog zakona. Prijenos električne energije i druga pitanja vezana za upravljanje i vođenje elektroenergetskog
sistema ne regulišu se ovim zakonom.
Podnosilac zahtjeva smatra da se nekim odredbama Zakona o električnoj energiji vrijeđa pravo na lokalnu samoupravu Opštine Maglaj jer se propisivanjem načina rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (član 73. Zakona), zabranom
izvođenja radova koji ometaju obavljanje elektroenergetskih djelatnosti (član 76. Zakona) i načinom na koji je regulisana
izgradnja proizvodnih objekata (član 78. Zakona), Opštini Maglaj kao jedinici lokalne samouprave, nameću obaveze za
koje se donošenjem ovog Zakona ne osiguravaju i ne prenose potrebna sredstva za njihovo izvršavanje.
Isto tako, podnosilac zahtjeva navodi da donosilac Zakona o električnoj energiji nije konsultovao jedinice lokalne
samouprave što je u suprotnosti sa relevantnim odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, odnosno nije u saglasnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave, kao i to da je Zakon o električnoj energiji u suprotnosti sa Zakonom
o građevinskom zemljištu.
U postupku rješavanja ovog pitanja Ustavni sud Federacije je pošao od relevantnih odredaba Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine prema kojima se u opštinama ostvaruje lokalna samouprava (član VI.2.(1) Ustava) kao i da međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, te opšta pravila
međunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine. Osim prema Ustavu Federacije Bosne i
Hercegovine pravo i položaj lokalne samouprave uređeni su Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, kao aktom međunarodnog prava, koja je sastavni dio zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Osim navedenog, prema stavu 2. člana 58. Zakona o principima lokalne samouprave od 30.08.2006. godine, Federacija Bosne i Hercegovine i kantoni su bili dužni uskladiti svoje zakone sa citiranim zakonom, izvršiti prijenos poslova
i nadležnosti, kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave istim Zakonom u roku od šest mjeseci od
dana njegovog stupanja na snagu. Kako je Zakon o principima lokalne samouprave stupio na snagu dana 07.09.2006. godine, a Zakon o električnoj energiji donesen i objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 66/13 od 28.08.2013.
godine, može se zaključiti da se propisivanjem odgovornosti koje se nameću opštinama kao jedinicama loklane samuprave, a koje su predmet regulisanja člana 73. st. 2. i 3. i člana 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji, bez istovremenog
prijenosa i potrebnih sredstava za njihovo vršenje, povrjeđuje pravo lokalne samouprave, pa time i Opštine Maglaj kao
jedinice lokalne samouprave.
Naime, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se članom 73. stav 1. Zakona o električnoj energiji, propisuje obaveza
investitora da prije početka izgradnje elektroenergetskih objekata riješi imovinsko-pravne odnose što je u skladu sa opštim
odredbama odnosno ciljevima Zakona o električnoj energiji kojim se uređuje funkcionisanje i pravni okvir elektroenergetskog sektora i stvaraju uslovi za razvoj tržišta električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, stavom
2. istog člana, propisano je da elektroenergetski subjekt nije dužan plaćati posebne naknade osim naknade za koncesiju
i naknada utvrđenim drugim zakonima. Stavom 3. istog člana, prema kojem elektroenergetski subjekt koji obavlja svoju
djelatnost kao javnu uslugu ima pravo da svoje instalacije postavlja u javne površine kao i u putnom pojasu putne infrastrukture oslobađa se naknade u skladu sa važećim tehničkim i drugim propisima, uz obavezu pribavljanja saglasnosti od
institucija nadležnih za upravljanje javnim površinama.
Na isti način st. 1. i 2. člana 76. Zakona o električnoj energiji, propisana je zabrana izgradnje objekata koji nisu u
funkciji obavljanja elektroenergetskih djelatnosti kao i izvođenje drugih radova ispod, iznad i pored elektroenergetskih
objekata kojim se ometa i onemogućava obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prijenosa ili distribucije električne energije
ili se ugrožava rad i funkcionisanje elektroenergetskih objekata. Za ove radove mora da se prethodno pribavi odobrenje
elektroenergetskog subjekta koji je vlasnik odnosno korisnik elektroenergetskog objekta, što je prema stanovištu Ustavnog suda Federacije u skladu sa predmetom i ciljevima Zakona o električnoj energiji. Stavom 3. istog člana propisano je
da je, ako je na nepropisnom rastojanju izgrađen objekt bez saglasnosti elektroenergetskog subjekta, isti dužan od nadležnog organa lokalne uprave zahtijevati uklanjanje objekta. Stavom 4. ovog člana prema kojem u slučaju da nadležni organ
lokalne uprave ne izvrši uklanjanje objekta iz stava 3. ovog člana, elektroenergetski subjekt može pokrenuti tužbu kod
nadležnog suda. Prema stanovištu Ustavnog suda Federacije nesumnjivo se organima lokalne uprave nameću dužnosti za
koje se donošenjem ovog Zakona istovremeno ne prenose i potrebna sredstva za njihovo vršenje.
Ustavni sud Federacije je utvrdio da su djelimično osnovani navodi podnosioca zahtjeva da se članom 73. st. 2. i 3.
i članom 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu jer se navedenim odredbama
vlasnicima elektroenergetskih objekata propisuju posebne pogodnosti na račun jedinica lokalne samouprave. Na taj način
se na lokalnu samoupravu vrši svojevrstan prijenos poslova i zadataka za koje se istovremeno ne vrši i prijenos potrebnih
sredstava za njihovo izvršavanje. Osim toga, Ustavni sud Federacije je pošao i od relevantnih odredaba Zakona o građevinskom zemljištu kojim se uređuju uslovi i način sticanja prava na zemljištu (član 1. Zakona), kao i pravo opštine da
upravlja i raspolaže gradskim građevinskim zemljištem u državnoj svojini na način i pod uslovima predviđenim zakonom
i propisima donesenim na osnovu zakona (član 6. Zakona), te, odredaba ovog Zakona o sticanju prava korištenja zemljišta radi građenja (član 44. Zakona) i drugim relevantnim odredbama istog Zakona kojima se uređuju stvarne nadležnosti
i druga pitanja u vezi sa uslovima i načinu sticanja prava na zemljištu u gradovima i naseljima gradskog karaktera i na
ostalom građevinskom zemljištu.
Naime, iz odredbe stava 2. člana 73. Zakona o električnoj energiji nesumnjivo proističe da elektroenergetski subjekt
kao investitor nije dužan da plaća naknade koje svojim propisom odredi jedinica lokalne samouprave. Prema ovoj odredbi
u slučaju da je investitor izgradnje elektroenergetskog objekta elektroenergetski subjekt koji je prethodno riješio imovin-
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sko-pravne odnose, jedinica lokalne samouprave nema pravo da naplati bilo kakvu naknadu od investitora koji je elektroenergetski subjekt, kao što je naknada za izdavanje urbanističko-građevinske dokumentacije (npr. urbanistička saglasnost,
odobrenje za građenje, upotrebna dozvola). Naime, izdavanju urbanističko-građevinske dokumentacije prethode određeni
troškovi, kao što su troškovi uviđaja, iskoličenja građevine, komisije za tehnički pregled objekta pri izdavanju upotrebne
dozvole i sl. Ove troškove prethodno snosi organ jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za izdavanje tih odobrenja,
a naknadno ih u skladu sa svojim propisom o naknadama naplaćuje od investitora. Osim toga, kada je u pitanju izgradnja
elektroenergetskog objekta i ukoliko je investitor elektroenergetski subjekt, troškove izdavanja dozvola, odobrenja i drugih naknada snosi neposredno jedinica lokalne samouprave, jer je prema ovoj odredbi elektroenergetski subjekt oslobođen
plaćanja bilo kakvih naknada osim onih propisanih zakonom. Također, iz odredbe stava 3. člana 73. Zakona o električnoj
energiji proističe da elektroenergetski subjekt bez naknade ima pravo postavljati svoje instalacije u javne površine kao i u
putnom pojasu putne infrastrukture. Iz ove odredbe proizilazi da elektroenergetski subjekt nije dužan da plaća naknade za
instalacije postavljene u javnim površinama i putnom pojasu u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, čime se jedinicama lokalne samouprave onemogućava primjena propisa kojima se utvrđuje naknada za korištenje javnih dobara u slučaju
da takva dobra koristi elektroenergetski subjekt. Iz st. 3. i 4. člana 76. Zakona o električnoj energiji proističe da u slučaju
izgradnje objekta, bez saglasnosti elektroenergetskog subjekta elektroenergetski subjekt dužan je da traži uklanjanje istog
objekta od nadležnog opštinskog organa uprave, čime se opštinama kao jedinicama lokalne samouprave znatno ograničava
pravo raspolaganja nad svojom imovinom, odnosno nekretninom.
Kod izloženog činjeničnog i pravnog stanja, Ustavni sud Federacije je stanovišta da se stavom 1. člana 73. i st. 1. i 2.
člana 76. Zakona o električnoj energiji, podnosiocu zahtjeva ne povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu jer se navedenim
odredbama ne propisuju obaveze koje bi utjecale na ostvarivanje nadležnosti lokalne samouprave.
Međutim, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se st. 2. i 3. člana 73. Zakona o električnoj energiji propisuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa prije izgradnje elektroenergetskog objekta bez naknade za jedinice lokalne samouprave,
a članom 76. st. 3. i 4. istog Zakona uklanjanje nezakonito izgrađenog objekta takođe bez naknade, što imajući u vidu
odredbe Zakona o principima lokalne samouprave povređuje pravo na lokanu samoupravu ovo iz razloga što se na jedinice
lokalne samouprave prenose određeni poslovi za koje se ne doznačavaju i određena finansijska sredstva.
U odnosu na osporeni član 78. Zakona o električnoj energiji, Ustavni sud Federacije je konstatovao da podnosilac
zahtjeva nije postupio na način kako mu je naloženo aktom Ustavnog suda Federacije broj: U-7/16 od 08.04.2016. godine,
zbog čega nije bilo moguće zaključiti da li se osporenim članom ovog Zakona povrjeđuje pravo Opštine Maglaj na lokalnu
samoupravu.
Ustavni sud Federacije je utvrdio da je neosnovana tvrdnja podnosioca zahtjeva da prilikom donošenja Zakona o
električnoj energiji nisu konsultovane jedinice lokalne samouprave kako je to propisano u članu 56. Zakona o principima
lokalne samouprave. Naime, na osnovu informacije Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj: 727/15
od 14.10.2015. godine koja je pribavljena u toku priprema za javnu raspravu u predmetu broj: U-55/14 od 10.07.2015.
godine, a relevantna i u ovom postupku, utvrđeno je da je ovaj Savez bio konsultovan tokom javne rasprave u proceduri
donošenja Zakona o električnoj energiji. Na taj način se otklanja sumnja u navode i tvrdnju podnosioca zahtjeva da kao
jedinica lokalne samouprave u postupku donošenja Zakona o električnoj energiji, čije odredbe osporava, nije bio konsultovan u smislu člana 56. Zakona o principima lokalne samouprave.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: predsjednik Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
sudije Suda.
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Broj: U-7/16
Sarajevo, 06.06.2017. godine 						
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu načelnika Općine Maglaj, za zaštitu prava
na lokalnu samoupravu u svezi sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosni i Hercegovine, na temelju članka
IV.C.3.10. (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u svezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 06.06.2017. godine, donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da je člankom 73. st. 2. i 3. i člankom 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 66/13 i 94/15) povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine
Maglaj.
2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i službenim novinama kantona u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva
Načelnik Općine Maglaj (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podneskom broj: 01-49-472/16 od 23.03.2016.
godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije)
dana 25.03.2016. godine, dostavio je zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu. Smatra da je odredbama čl. 73.,
76., i 78. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o električnoj energiji),
Općini Maglaj povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu. Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-7/16 od 08.04.2016.
godine, zatražio od podnositelja da precizira zahtjev na način da ukoliko smatra da kompletan Zakon o električnoj energiji
povrjeđuje pravo Općine Maglaj na lokalnu samoupravu dostavi obrazloženje, navede činjenice i razloge na temelju kojih
smatra da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, te da navede koje su odredbe Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 49/06 i 51/09) (u daljnjem tekstu: Zakon
o načelima lokalne samouprave) povrijeđene. Dana 12.05.2016. godine, podneskom broj: 01-49-472-1/16 od 11.05.2016.
godine, podnositelj zahtjeva je dostavio preciziran zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu.
Sukladno s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, podnositelj zahtjeva je ovlašten za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Stranke u postupku
Stranke u postupku u ovom predmetu su: načelnik Općine Maglaj, kao podnositelj zahtjeva i Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine, kao donositelj osporenog Zakona.
3. Navodi zahtjeva
U utemeljenom i preciziranom zahtjevu je navedeno da je člankom 73. Zakona o električnoj energiji propisano da
je investitor prije početka izgradnje elektroenergetskih objekata dužan riješiti imovinsko-pravne odnose, da subjekt nije
dužan plaćati posebne naknade osim naknade za koncesiju i naknada utvrđenih drugim zakonima i da elektroenergetski
subjekt koji obavlja svoju djelatnost kao javnu uslugu ima pravo svoje instalacije postavljati u javne površine kao i putnom
pojasu putne infrastrukture bez naknade.
Podnositelj zahtjeva smatra da je članak 73. st. 2. i 3. Zakona o električnoj energiji u suprotnosti sa člankom 63.
Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 25/03 i 67/05)
(u daljnjem tekstu: Zakon o građevinskom zemljištu), kojim su propisane obveze plaćanja naknada za dodijeljeno gradsko
građevinsko zemljište, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta što se utvrđuju prema osnovama i mjerilima propisanim ovim zakonom i odlukom općinskog vijeća. Navodi da je u stavku 6. članka 63. Zakona o građevinskom zemljištu propisano da se nitko ne može osloboditi obveze plaćanja
naknade utvrđene ovim zakonom osim u slučajevima predviđenim čl. 90. i 91. ovog zakona. Podnositelj zahtjeva smatra
obveznim da se preispita članak 63. Zakona o građevinskom zemljištu pošto energetski subjekt smatra da po ovom članku
nije obvezan plaćati nikakve druge naknade osim naknade za koncesiju, što je u suprotnosti sa, na zakonu utemeljenim
prihodima, odnosno interesima Općine Maglaj.
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Prema podnositelju zahtjeva člankom 76. Zakona o električnoj energiji „se propisuje način korištenja građevinskog
zemljišta, oslobađanje od plaćanja naknade u slučaju postavljanja instalacija u javne površine, kao i putnom pojasu mimo
nadležnosti jedinice lokalne samouprave, zabranjuje i gradnju objekata koji nisu u funkciji obavljanja elektroprivrednih
djelatnosti, kao i izvođenje drugih radova ispod, iznad i pored elektroenergetskih objekata, na koji način se vlasnici ili posjednici nekretnine, odnosno Općina Maglaj, kao jedinica lokalne samouprave znatno ograničava u disponiranju svojom
nekretninom”.
Člankom 78. Zakona o električnoj energiji je propisano tko može graditi objekte i postrojenja za proizvodnju električne energije, te koja je nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih
objekata za proizvodnju električne energije. Međutim, po mišljenju podnositelja zahtjeva nejasno je koja je uloga općine
u izgradnji i rekonstrukciji takvih objekata na području lokalne zajednice, jer se objekti za proizvodnju električne energije
rekonstruiraju na području lokalne zajednice. Općina Maglaj na svom područje je nepravedno isključena iz procesa odlučivanja ili davanja potrebnih suglasnosti prilikom rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju električne energije,
što u konačnici utječe na prihode Općine Maglaj.
Podnositelj zahtjeva smatra svrsishodnim preispitati i ostale odredbe Zakona o električnoj energiji kojima se reguliraju tj. ograničavaju prava lokalnih zajednica radi jednostranog reguliranja predmetne oblasti.
Podnositelj zahtjeva navodi da je Zakon o električnoj energiji usvojen bez suglasnosti Općine Maglaj kao jedinice
lokalne samouprave, čime je učinjena povreda načela na lokalnu samoupravu utvrđena Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a posebice odredbama članka 8. stavak 2., čl. 53. i 56. Zakona o
načelima lokalne samouprave. Na kraju predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će utvrditi da je Zakon
o električnoj energiji usvojen bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave, da su odredbe čl. 73., 76. i 78. Zakona o električnoj energiji u suprotnosti sa Zakonom o načelima lokalne samouprave, te da se zakonodavac obveže da odredbe istog
Zakona usuglasi uz konzultaciju jedinica lokalne samouprave.
4. Navodi odgovora na zahtjeve
Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-7/16 od 18.05.2016. godine, zatražio od Zastupničkog doma i Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odgovor na zahtjev i precizirani zahtjev podnositelja. Odgovori nisu dostavljeni.
U predmetu Ustavnog suda Federacije broj: U-55/14 od 07.10.2015. godine Ustavni sud Federacije odlučujući po zahtjevu načelnika općina Novo Sarajevo i Konjic za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u svezi sa Zakonom o električnoj
energiji, pribavljena je informacija Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj: 727/15 od 14.10.2015.
godine, u kojoj je istaknuto da je ovaj Savez bio konzultiran u proceduri donošenja Zakona o električnoj energiji.
5. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03,
9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08)
Članak IV.C.3.10. (3)
(3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti općine i gradovi, kao i udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud odlučuje o sporovima
između jedinica lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, načelnika općine ili
gradonačelnika grada, ili udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
(1) U općini se ostvaruje lokalna samouprava.

Članak VI.2. (1)

Članak VII.3.
Međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opća pravila međunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije. U slučaju nesuglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i
zakonodavstva, preovladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum.
B. Europska povelja o lokalnoj samoupravi
(„Službeni list R BiH”, broj: 31/94)
Ustavna i zakonska osnova lokalne samouprave

Članak 2.

Načelo lokalne samouprave bit će utvrđeno zakonodavstvom zemlje potpisnice i, gdje je to moguće ustavom.
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Članak 3.
Koncept lokalne samouprave
1. Lokalna samouprava podrazumijeva pravo i osposobljenost lokalnih vlasti da, u granicama zakona, reguliraju i
rukovode znatnim dijelom javnih poslova, na temelju vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.
2. (…)
Članak 4.
Djelokrug lokalne samouprave
1. Osnovna prava i dužnosti lokalnih vlasti bit će utvrđeni ustavom ili statutom, time se, međutim, ne sprječava prenošenje na lokalne vlasti prava i odgovornosti za specifične zadatke, sukladno sa zakonom.
2. Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno diskreciono pravo da provode svoje inicijative u svezi sa svim
stvarima koje nisu isključene iz njihove nadležnosti, niti stavljene u nadležnost neke druge vlasti.
3. Javni poslovi će se po pravilu, vršiti prije svega od strane onih vlasti koje su najbliže građanima. Prilikom prenošenja odgovornosti na neku drugu vlast vodit će se računa o obimu i prirodi posla, kao i o zahtjevima efikasnosti i
ekonomičnosti.
4. Prava povjerena lokalnim vlastima će po pravilu biti puna i isključiva. Ona ne smiju biti uskraćena ili ograničena
od strane neke druge – centralne ili regionalne vlasti, osim u slučajevima predviđenim zakonom.
5. U slučajevima prenošenja ovlaštenja sa centralnih i regionalnih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima će, u što je
moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da prilagođavaju njihovo provođenje u lokalnim uvjetima.
6. Lokalne vlasti će biti konzultirane, u najvećoj mogućoj mjeri, blagovremeno i na odgovarajući način, u procesu
planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču.
Članak 9.
Izvori financiranja lokalnih vlasti
1. Lokalne vlasti će, sukladno sa ekonomskom politikom zemlje, imati pravo na odgovarajuće vlastite izvore financiranja, kojima će raspolagati slobodno, u okviru svojih ovlaštenja.
2. Izvori financiranja lokalnih vlasti će biti primjereni njihovim dužnostima koje propisuju ustav ili zakon.
3. Najmanje jedan dio sredstava lokalnih vlasti će poticati od lokalnih pristojbi i naknada za koje lokalne vlasti, u
mjeri utvrđenoj statutom, imaju pravo da utvrđuju stope.
4. Sustavi financiranja na kojima se zasnivaju izvori sredstava lokalnih vlasti treba da budu dovoljno raznoliki i
elastični kako bi omogućili usuglašavanje, u najvećoj mjeri, sa stvarnom procjenom troškova za obavljanje njihovih aktivnosti.
5. Potreba zaštite financijski slabih lokalnih vlasti nalaže uspostavljanje odgovarajućih postupaka ili mjera financijskog izjednačavanja, s ciljem ispravljanja posljedica nejednake distribucije izvora financiranja odnosno financijskog
opterećenja lokalnih vlasti. Takvim postupcima ili mjerama se ne mogu sužavati prava lokalnih vlasti koje one imaju u
okviru svoje nadležnosti.
6. Lokalne vlasti će, na odgovarajući način, biti konzultirane u pogledu metoda na temelju kojeg će im biti dodijeljeni
redistribuirani izvori financiranja.
7. Koliko god je to moguće, sredstva koja se prenose lokalnim vlastima neće imati karakter namjenskih sredstava.
Dijelom tih sredstava ne može se ugroziti diskreciono pravo lokalnih vlasti da vode politiku u okviru svojih ovlaštenja.
8. Kako bi im se omogućilo uzimanje kredita za kapitalne investicije, lokalnim vlastima je prijeko potrebno omogućiti pristup nacionalnom tržištu kapitala, sukladno sa zakonom.
Članak 11.
Zakonska zaštita lokalne samouprave
Lokalne vlasti imaju pravo na pravna sredstva radi osiguranja slobodnog obavljanja svojih dužnosti i poštovanja
načela lokalne samouprave uspostavljenih ustavom ili zakonima zemlje kojoj pripadaju.
Članak 13.
Vlasti na koje se Povelja odnosi
1. Načela lokalne samouprave, sadržana u ovoj Povelji odnose se na sve kategorije lokalnih vlasti koje postoje na
teritoriji zemlje potpisnice. (…)
C. Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 49/06 i 51/09)
Članak 2.
Lokalna samouprava podrazumijeva pravo i osposobljenost jedinica lokalne samouprave da, u granicama zakona,
reguliraju i upravljaju određenim javnim poslovima na temelju vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.
Članak 8.
Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadležnosti ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim
pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na
temelju ustava i zakona.
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Ona će biti samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti, koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene
od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i u okvirima utvrđenim ustavom i zakonom.
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebice spadaju:
- (…)
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara;
- utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
- utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave;
- (…);
- donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i pristojbama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
- (…)
Članak 10.
Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti mogu biti povjereni jedinici lokalne samouprave zakonom nakon konzultiranja organa lokalnih vlasti kojima se navedeni poslovi povjeravaju, uzimajući u obzir načelo supsidijarnosti i sposobnosti
lokalnih vlasti i njihove administracije da te poslove efikasno obavljaju.
Članak 11.
Prijenos i povjeravanje novih poslova jedinicama lokalne samouprave bit će praćeni dodjelom sredstava potrebnih
za njihovo efikasno obavljanje.
Članak 53.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su da razmotre inicijative, prijedloge i sugestije jedinica lokalne samouprave i o svom stavu i poduzetim aktivnostima obavijeste jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana prijema
inicijative, prijedloga ili sugestije.
Članak 56.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri da konzultiraju jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.
Konzultiranje u smislu prethodnog stavka ovog članka federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem saveza općina i gradova.
Članak 58.
Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o osnovama lokalne samouprave („Službene novine
Federacije BiH”, broj: 6/95).
Federacija BiH i kantoni dužni su usuglasiti svoje zakone sa ovim Zakonom, te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti,
kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog
stupanja na snagu.
Jedinice lokalne samouprave dužne su usuglasiti svoje statute sa ovim Zakonom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju da važe odredbe kantonalnih zakona o lokalnoj samoupravi s odredbama
ovog Zakona.
Članak 59.
Prijenos poslova i nadležnosti dodijeljenih ovim zakonom, kao i odgovornosti jedinica lokalne samouprave za njihovo vršenje, počet će istovremeno s prijenosom sredstava potrebnih za njihovo obavljanje.
D. Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 66/13 i 94/15);
Članak 1.
Opće odredbe
(1) Ovim Zakonom uređuje se funkcioniranje elektroenergetskog sektora, elektroprivredne djelatnosti, razvoj tržišta
električne energije, reguliranje tržišta, opći uvjeti za isporuku električne energije, planiranje i razvoj, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje elektroenergetskih objekata, nadzor nad provođenjem zakona i druga pitanja od značaja za obavljanje elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
(2) Prijenos električne energije, aktivnosti vezane za prijenos, međunarodna trgovina, upravljanje, vođenje elektroenergetskog sustava, balansno tržište i tržište pomoćnih usluga nisu regulirani ovim zakonom.
Članak 73.
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
(1) Prije početka izgradnje elektroenergetskih objekata investitor je dužan riješiti imovinsko-pravne odnose.
(2) Na objekte čiji su imovinsko-pravni odnosi uređeni sukladno sa stavkom (1) ovog članka, elektroenergetski su-
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bjekt nije dužan plaćati posebne naknade osim naknade za koncesiju i naknada utvrđenih drugim zakonima, a u slučaju
nastanka štetnog događaja dužan je učinjenu štetu nadoknaditi.
(3) Elektroenergetski subjekt koji obavlja svoju djelatnost kao javnu uslugu ima pravo svoje instalacije postavljati u
javne površine kao i u putnom pojasu putne infrastrukture bez naknade sukladno s važećim tehničkim i drugim propisima,
uz obvezu pribavljanja suglasnosti od institucija nadležnih za upravljanje javnim površinama.
Članak 76.
Zabrana izvođenja radova koji ometaju obavljanje elektroprivrednih djelatnosti
(1) Zabranjena je izgradnja objekata koji nisu u funkciji obavljanja elektroprivrednih djelatnosti, kao i izvođenje
drugih radova ispod, iznad i pored elektroenergetskih objekata kojim se ometa i onemogućava obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prijenosa ili distribucije električne energije ili se ugrožava rad i funkcioniranje elektroenergetskih objekata.
(2) Vlasnici, korisnici i posjednici nekretnina koje se nalaze ispod, iznad i pored elektroenergetskih objekata ne smiju
vršiti radove ili druge radnje kojima se ometa i onemogućava obavljanje djelatnosti iz stavka (1) ovog članka (proizvodnje
ili prijenosa ili distribucije električne energije) ili se ugrožava rad i funkcioniranje elektroenergetskih objekata, bez prethodnog odobrenja elektroenergetskog subjekta, koji je vlasnik, odnosno korisnik elektroenergetskog objekta.
(3) Ako je na nepropisnom rastojanju izgrađen objekt bez suglasnosti elektroenergetskog subjekta, isti je dužan, od
nadležnog organa lokalne uprave, zahtijevati uklanjanje objekta.
(4) U slučaju da nadležni organ lokalne uprave ne izvrši uklanjanje objekta iz stavka (3) ovog članka, elektroenergetski subjekt može pokrenuti tužbu kod nadležnog suda.
Članak 78.
Izgradnja proizvodnih objekata
(1) Objekte i postrojenja za proizvodnju električne energije mogu graditi domaće i strane pravne i fizičke osobe pod
uvjetima propisanim ovim i drugim zakonima.
(2) Elektroenergetski objekti se grade sukladno sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) tehničkim i drugim propisima i propisima utvrđenim ovim zakonom.
(3) Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata za proizvodnju električne energije iz nadležnosti Federacije
obuhvata:
1) hidroenergetski objekti instalirane snage iznad 5 MW i za nekoliko hidroenergetskih objekata instalirane snage
veće od po 2 MW, koji slijede jedan iza drugog na rastojanju od 2 km,
2) termoelektrane i ostala postrojenja sa sagorijevanjem sa toplotnim izlazom od 50 MWt i više,
3) postrojenja za iskorištavanje pogonske snage vjetra instalirane snage od 2 MW i više,
4) postrojenja za iskorištavanje energije sunca instalirane snage od 1 MW i više i
5) ostale elektrane instalirane snage 5 MW i više.
nom.

(4) Izgradnji proizvodnih elektroenergetskih objekata prethodi izdavanje Energetske dozvole utvrđene ovim zako-

(5) Za proizvodne elektroenergetske objekte koji su u nadležnosti kantona Energetsku dozvolu izdaje Ministarstvo.
(6) Za proizvodne elektroenergetske objekte iz stavka (3) a čija je instalirana snaga jednaka ili viša od 30 MW, Energetsku dozvolu izdaje Ministarstvo uz prethodnu pribavljenu suglasnost Vlade Federacije i Parlamenta Federacije.
(7) Za proizvodne elektroenergetske objekte, iz stavka (3) a čija je instalirana snaga manja od 30 MW, Energetsku
dozvolu izdaje Ministarstvo uz prethodnu pribavljenu suglasnost Vlade Federacije.
E. Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 25/03, 16/04 i 67/05)
Članak 1.
Ovim zakonom uređuju se uvjeti i način stjecanja prava na zemljištu u gradovima i naseljima gradskog karaktera i
drugim područjima predviđenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju, vrijeme prestanka tih prava, način korištenja
i upravljanja kao i naknade za korištenje ovog zemljišta.
Članak 3.
Izgradnja gradova i naselja gradskog karaktera na gradskom građevinskom zemljištu i ostalom građevinskom zemljištu obavlja se sukladno s prostornim planom i smatra se općim interesom.
Članak 6.
Općina upravlja i raspolaže gradskim građevinskim zemljištem u državnoj svojini na način i pod uvjetima predviđenim zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

du.

Članak 44.
Općinsko vijeće dodjeljuje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište radi izgradnje građevina uz pravičnu nakna-
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Članak 63.
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje se prema osnovama i mjerilima propisanim ovim zakonom
i odlukom općinskog vijeća.
Osnovi i mjerila za određivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, naknade
za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta moraju biti razgraničeni i međusobno usuglašeni.
Sredstva koja se ostvaruju iz naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta (rente), koriste se za
troškove naknade ranijim vlasnicima, za troškove uređenja zemljišta i troškove izrade prostorno-planske dokumentacije.
Fizičke osobe kojima su dodijeljene građevinske parcele bez naknade u periodu od 6. travnja 1992. godine do stupanja na snagu ovog zakona i čija su prijeratna imovinska prava vraćena sukladno s relevantnim zakonima o povratu imovine
iz članka 46. stavak 7., izgubit će pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za dodjelu zemljišta
Fizičke osobe koje su izgubile pravo na dodjelu zemljišta bez naknade sukladno s prethodnim stavkom će platiti
naknadu u iznosu i roku utvrđenom ovim zakonom.
Nitko se ne može osloboditi obveze plaćanja naknade utvrđene ovim zakonom, osim u slučajevima predviđenim
čl. 90. i 91. ovog zakona, te se ovim stavljaju van snage sve odluke, uredbe i drugi propisi koje su u suprotnosti s ovim
zakonom.
Općina će pokrenuti postupak za izmirenje duga sukladno važećim zakonima.
Članak 76.
Ostalo građevinsko zemljište (članak 3. točka 2. ovog zakona) određuje se odlukom općinskog vijeća.
Odluka o određivanju ostalog građevinskog zemljišta zasniva se na prostornom planu općine ili prostornom planu
posebnog područja koji sadrži granice urbanih i drugih područja na kojima je predviđeno građenje ili vršenje drugih radova urbanističkim planom, urbanističkim redom ili prostornim planom.
Odluka iz stavka 1. ovog članka može obuhvatiti građevinsko zemljište u državnoj svojini i građevinsko zemljište u
privatnoj svojini.
Članak 90.
Ukoliko je treća strana bona fide započela izgradnju na zemljištu koje je predmet revizije ili ako je zemljište privedeno namjeni, općina će kompenzirati podnositelju zahtjeva bilo putem novčane naknade sukladno s člankom 69. ovog
zakona, ili putem dodjele zemljišne parcele koja je podudarna po veličini, funkciji, vrijednosti, lokaciji itd. zavisno od
izbora podnositelja zahtjeva.
Ukoliko je predmetno zemljište dodijeljeno trećoj strani ali treća strana nije započela građevinske radove na zemljištu, općina će joj vratiti novčani iznos dat na ime dažbine koji je platila za stjecanje prava korištenja ili joj obezbijediti
alternativnu zemljišnu parcelu bez naknade.
U svrhu primjene članka 87. stavka 3. ovog zakona, podnositeljem zahtjeva koji nije pristao na prestanak tog prava
će se smatrati svaki podnositelj zahtjeva koji nije primio naknadu sukladno sa Zakonom o eksproprijaciji. Podnositelja
zahtjeva neće obvezivati nikakva suglasnost ili dogovor o naknadi koji je postigao pravni zastupnik kojeg je imenovala
općina dok je podnositelj zahtjeva bio raseljen ili izbjeglica.
Podnositelj zahtjeva koji ustvrdi da je njegova suglasnost dobivena primjenom sile, prijetnje ili u zabludi, pokreće
postupak pred nadležnim sudom.
Prilikom utvrđivanja visine naknade iz ovog članka, općinski organ uprave dodjeljuje iznos naknade koji podnositelju pripada po članku 69. stavak 4. ovog zakona umanjen za iznos djelomične naknade koja je već isplaćena podnositelju.
Članak 91.
Dodjela građevinskog zemljišta sukladno s člankom 90. bit će oslobođena uvjeta koje propisuje članak 46. kao i
obveze plaćanja naknade ukoliko je podnositelj zahtjeva platio takvu naknadu prije otkazivanja njenog/njegovog prava
korištenja zemljišta u državnom vlasništvu radi građenja.
F. Sudbena praksa
Presuda Ustavnog suda Federacije broj: U-55/14 od 07.10.2015. godine („Službene novine Federacije BiH”, broj:
5/16) Ustavni sud Federacije odlučujući o zahtjevima načelnika općina Novo Sarajevo i Konjic za zaštitu prava na lokalnu
samoupravu, donio je presudu kojom je utvrdio da članak 68., te članak 73. st. 2. i 3. i članak 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu Općine Novo Sarajevo i Općine Konjic, zato što su im nametnute
dodatne obveze suprotno čl. 10., 11. i 59. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
8. Činjenično stanje i stav Suda
U ovom ustavnosudskom predmetu Ustavni sud Federacije je bio mišljenja da nije nužno zakazati sjednicu Suda s
javnom raspravom pošto nema spornih činjeničnih pitanja da se utvrde na javnoj raspravi uz učešće stranaka u postupku.
Stoga je Ustavni sud Federacije na sjednici bez javne rasprave razmotrio navode zahtjeva podnositelja, kao i relevantne
ustavne i zakonske odredbe i ustavnosudsku praksu ovog suda.
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Ustavni sud Federacije je utvrdio da se Zakonom o električnoj energiji uređuje funkcioniranje elektroenergetskog
sektora, elektroprivredne djelatnosti, razvoj i funkcioniranje tržišta električne energije, kao i opći uvjeti za isporuku električne energije, planiranje i razvoj, izgradnja i rekonstrukcija i održavanje elektroenergetskih objekata te nadzor nad
provođenjem ovog zakona. Prijenos električne energije i druga pitanja vezana za upravljanje i vođenje elektroenergetskog
sustava ne reguliraju se ovim zakonom.
Podnositelj zahtjeva smatra da se nekim odredbama Zakona o električnoj energiji vrijeđa pravo na lokalnu samoupravu Općine Maglaj jer se propisivanjem načina rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (članak 73. Zakona), zabranom
izvođenja radova koji ometaju obavljanje elektroenergetskih djelatnosti (članak 76. Zakona) i načinom na koji je regulirana izgradnja proizvodnih objekata (članak 78. Zakona), Općini Maglaj kao jedinici lokalne samouprave, nameću obveze
za koje se donošenjem ovog Zakona ne osiguravaju i ne prenose potrebna sredstva za njihovo izvršavanje.
Isto tako, podnositelj zahtjeva navodi da donositelj Zakona o električnoj energiji nije konzultirao jedinice lokalne
samouprave što je u suprotnosti s relevantnim odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi, odnosno nije u suglasnosti sa Zakonom o načelima lokalne samouprave, kao i to da je Zakon o električnoj energiji u suprotnosti sa Zakonom
o građevinskom zemljištu.
U postupku rješavanja ovog pitanja Ustavni sud Federacije je pošao od relevantnih odredaba Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine prema kojima se u općinama ostvaruje lokalna samouprava (članak VI.2.(1) Ustava) kao i da međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, te opća pravila
međunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine. Osim prema Ustavu Federacije Bosne i
Hercegovine pravo i položaj lokalne samouprave uređeni su Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, kao aktom međunarodnog prava, koja je sastavni dio zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Osim navedenog, prema stavku 2. članka 58. Zakona o načelima lokalne samouprave od 30.08.2006. godine, Federacija Bosne i Hercegovine i kantoni su bili dužni usuglasiti svoje zakone s citiranim zakonom, izvršiti prijenos poslova
i nadležnosti, kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave istim Zakonom u roku od šest mjeseci od
dana njegovog stupanja na snagu. Kako je Zakon o načelima lokalne samouprave stupio na snagu dana 07.09.2006. godine, a Zakon o električnoj energiji donesen i objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 66/13 od 28.08.2013.
godine, može se zaključiti da se propisivanjem odgovornosti koje se nameću općinama kao jedinicama lokalne samouprave, a koje su predmet reguliranja članka 73. st. 2. i 3. i članka 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji, bez istovremenog
prijenosa i potrebnih sredstava za njihovo vršenje, povrjeđuje pravo lokalne samouprave, pa time i Općine Maglaj kao
jedinice lokalne samouprave.
Naime, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se člankom 73. stavak 1. Zakona o električnoj energiji, propisuje obveza
investitora da prije početka izgradnje elektroenergetskih objekata riješi imovinsko-pravne odnose što je sukladno s općim
odredbama odnosno ciljevima Zakona o električnoj energiji kojim se uređuje funkcioniranje i pravni okvir elektroenergetskog sektora i stvaraju uvjeti za razvoj tržišta električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, stavkom
2. istog članka, propisano je da elektroenergetski subjekt nije dužan plaćati posebne naknade osim naknade za koncesiju i
naknada utvrđenim drugim zakonima. Stavkom 3. istog članka, prema kojem elektroenergetski subjekt koji obavlja svoju
djelatnost kao javnu uslugu ima pravo da svoje instalacije postavlja u javne površine kao i u putnom pojasu putne infrastrukture oslobađa se naknade sukladno s važećim tehničkim i drugim propisima, uz obvezu pribavljanja suglasnosti od
institucija nadležnih za upravljanje javnim površinama.
Na isti način st. 1. i 2. članka 76. Zakona o električnoj energiji, propisana je zabrana izgradnje objekata koji nisu u
funkciji obavljanja elektroenergetskih djelatnosti kao i izvođenje drugih radova ispod, iznad i pored elektroenergetskih
objekata kojim se ometa i onemogućava obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prijenosa ili distribucije električne energije
ili se ugrožava rad i funkcioniranje elektroenergetskih objekata. Za ove radove mora da se prethodno pribavi odobrenje
elektroenergetskog subjekta koji je vlasnik odnosno korisnik elektroenergetskog objekta, što je prema stanovištu Ustavnog suda Federacije sukladno s predmetom i ciljevima Zakona o električnoj energiji. Stavkom 3. istog članka propisano
je da je, ako je na nepropisnom rastojanju izgrađen objekt bez suglasnosti elektroenergetskog subjekta, isti dužan od nadležnog organa lokalne uprave zahtijevati uklanjanje objekta. Stavkom 4. ovog članka prema kojem u slučaju da nadležni
organ lokalne uprave ne izvrši uklanjanje objekta iz stavka 3. ovog članka, elektroenergetski subjekt može pokrenuti tužbu
kod nadležnog suda. Prema stanovištu Ustavnog suda Federacije nesumnjivo se organima lokalne uprave nameću dužnosti
za koje se donošenjem ovog Zakona istovremeno ne prenose i potrebna sredstva za njihovo vršenje.
Ustavni sud Federacije je utvrdio da su djelomično osnovani navodi podnositelja zahtjeva da se člankom 73. st. 2. i 3.
i člankom 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu jer se navedenim odredbama
vlasnicima elektroenergetskih objekata propisuju posebne pogodnosti na račun jedinica lokalne samouprave. Na taj način
se na lokalnu samoupravu vrši svojevrstan prijenos poslova i zadataka za koje se istovremeno ne vrši i prijenos potrebnih
sredstava za njihovo izvršavanje. Osim toga, Ustavni sud Federacije je pošao i od relevantnih odredaba Zakona o građevinskom zemljištu kojim se uređuju uvjeti i način stjecanja prava na zemljištu (članak 1. Zakona), kao i pravo općine da
upravlja i raspolaže gradskim građevinskim zemljištem u državnoj svojini na način i pod uvjetima predviđenim zakonom i
propisima donesenim na osnovu zakona (član 6. Zakona), te, odredaba ovog Zakona o stjecanju prava korištenja zemljišta
radi građenja (članak 44. Zakona) i drugim relevantnim odredbama istog Zakona kojima se uređuju stvarne nadležnosti
i druga pitanja u svezi s uvjetima i načinu stjecanja prava na zemljištu u gradovima i naseljima gradskog karaktera i na
ostalom građevinskom zemljištu.
Naime, iz odredbe stavka 2. članka 73. Zakona o električnoj energiji nesumnjivo proističe da elektroenergetski subjekt kao investitor nije dužan da plaća naknade koje svojim propisom odredi jedinica lokalne samouprave. Prema ovoj
odredbi u slučaju da je investitor izgradnje elektroenergetskog objekta elektroenergetski subjekt koji je prethodno riješio
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imovinsko-pravne odnose, jedinica lokalne samouprave nema pravo da naplati bilo kakvu naknadu od investitora koji je
elektroenergetski subjekt, kao što je naknada za izdavanje urbanističko-građevinske dokumentacije (npr. urbanistička suglasnost, odobrenje za građenje, uporabna dozvola). Naime, izdavanju urbanističko-građevinske dokumentacije prethode
određeni troškovi, kao što su troškovi uviđaja, iskoličenja građevine, komisije za tehnički pregled objekta pri izdavanju
uporabne dozvole i sl. Ove troškove prethodno snosi organ jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za izdavanje tih
odobrenja, a naknadno ih sukladno sa svojim propisom o naknadama naplaćuje od investitora. Osim toga, kada je u pitanju
izgradnja elektroenergetskog objekta i ukoliko je investitor elektroenergetski subjekt, troškove izdavanja dozvola, odobrenja i drugih naknada snosi neposredno jedinica lokalne samouprave, jer je prema ovoj odredbi elektroenergetski subjekt
oslobođen plaćanja bilo kakvih naknada osim onih propisanih zakonom. Također, iz odredbe stavka 3. članka 73. Zakona
o električnoj energiji proističe da elektroenergetski subjekt bez naknade ima pravo postavljati svoje instalacije u javne
površine kao i u putnom pojasu putne infrastrukture. Iz ove odredbe proizilazi da elektroenergetski subjekt nije dužan da
plaća naknade za instalacije postavljene u javnim površinama i putnom pojasu u nadležnosti jedinica lokalne samouprave,
čime se jedinicama lokalne samouprave onemogućava primjena propisa kojima se utvrđuje naknada za korištenje javnih
dobara u slučaju da takva dobra koristi elektroenergetski subjekt. Iz st. 3. i 4. članka 76. Zakona o električnoj energiji proističe da u slučaju izgradnje objekta, bez suglasnosti elektroenergetskog subjekta elektroenergetski subjekt dužan je da traži
uklanjanje istog objekta od nadležnog općinskog organa uprave, čime se općinama kao jedinicama lokalne samouprave
znatno ograničava pravo raspolaganja nad svojom imovinom, odnosno nekretninom.
Kod izloženog činjeničnog i pravnog stanja, Ustavni sud Federacije je stanovišta da se stavkom 1. članka 73. i st.
1. i 2. članka 76. Zakona o električnoj energiji, podnositelju zahtjeva ne povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu jer se
navedenim odredbama ne propisuju obveze koje bi utjecale na ostvarivanje nadležnosti lokalne samouprave.
Međutim, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se st. 2. i 3. članka 73. Zakona o električnoj energiji propisuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa prije izgradnje elektroenergetskog objekta bez naknade za jedinice lokalne samouprave,
a člankom 76. st. 3. i 4. istog Zakona uklanjanje nezakonito izgrađenog objekta također bez naknade, što imajući u vidu
odredbe Zakona o načelima lokalne samouprave povrjeđuje pravo na lokanu samoupravu ovo iz razloga što se na jedinice
lokalne samouprave prenose određeni poslovi za koje se ne doznačavaju i određena financijska sredstva.
U odnosu na osporeni članak 78. Zakona o električnoj energiji, Ustavni sud Federacije je konstatirao da podnositelj
zahtjeva nije postupio na način kako mu je naloženo aktom Ustavnog suda Federacije broj: U-7/16 od 08.04.2016. godine, zbog čega nije bilo moguće zaključiti da li se osporenim člankom ovog Zakona povrjeđuje pravo Općine Maglaj na
lokalnu samoupravu.
Ustavni sud Federacije je utvrdio da je neosnovana tvrdnja podnositelja zahtjeva da prilikom donošenja Zakona o
električnoj energiji nisu konzultirane jedinice lokalne samouprave kako je to propisano u članku 56. Zakona o načelima
lokalne samouprave. Naime, na temelju informacije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj: 727/15
od 14.10.2015. godine koja je pribavljena u tijeku priprema za javnu raspravu u predmetu broj: U-55/14 od 10.07.2015.
godine, a relevantna i u ovom postupku, utvrđeno je da je ovaj Savez bio konzultiran tijekom javne rasprave u proceduri
donošenja Zakona o električnoj energiji. Na taj način se otklanja sumnja u navode i tvrdnju podnositelja zahtjeva da kao
jedinica lokalne samouprave u postupku donošenja Zakona o električnoj energiji, čije odredbe osporava, nije bio konzultiran u smislu članka 56. Zakona o načelima lokalne samouprave.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana
Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen
Srdić, suci Suda.
					
		

				

Predsjednik
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir
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Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
					
											
Број: У-7/16
Сарајево, 06.06.2017. године 						
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући по захтјеву начелника Општине Маглај, за заштиту
права на локалну самоуправу у вези са Законом о електричној енергији у Федерацији Босни и Херцеговине, на
основу члана IV.Ц.3.10. (3) Устава Федерације Босне и Херцеговине, а у вези са Амандманом XCVI на Устав
Федерације Босне и Херцеговине, на сједници без јавне расправе одржаној дана 06.06.2017. године, донио је
ПРЕСУДУ
1. Утврђује се да је чланом 73. ст. 2. и 3. и чланом 76. ст. 3. и 4. Закона о електричној енергији у Федерацији
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 66/13 и 94/15) повријеђено право на локалну
самоуправу Општине Маглај.
2. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и службеним новинама
кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.
Образложење
1. Подносилац захтјева и предмет захтјева
Начелник Општине Маглај (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднеском број: 01-49-472/16 од
23.03.2016. године, који је запримљен у Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд Федерације) дана 25.03.2016. године, доставио је захтјев за заштиту права на локалну самоуправу. Сматра
да је одредбама чл. 73., 76., и 78. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Закон о електричној енергији), Општини Маглај повријеђено право на локалну самоуправу. Уставни суд
Федерације је актом број: У-7/16 од 08.04.2016. године, затражио од подносиоца да прецизира захтјев на начин
да уколико сматра да комплетан Закон о електричној енергији поврјеђује право Општине Маглај на локалну
самоуправу достави образложење, наведе чињенице и разлоге на основу којих сматра да је повријеђено право на
локалну самоуправу, те да наведе које су одредбе Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 49/06 и 51/09) (у даљем тексту: Закон о принципима
локалне самоуправе) повријеђене. Дана 12.05.2016. године, поднеском број: 01-49-472-1/16 од 11.05.2016. године,
подносилац захтјева је доставио прецизиран захтјев за заштиту права на локалну самоуправу.
У складу са Амандманом XCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине, подносилац захтјева је овлашћен
за покретање поступка пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине.
2. Странке у поступку
Странке у поступку у овом предмету су: начелник Општине Маглај, као подносилац захтјева и Парламент
Федерације Босне и Херцеговине, као доносилац оспореног Закона.
3. Наводи захтјева
У основном и прецизираном захтјеву је наведено да је чланом 73. Закона о електричној енергији прописано да
је инвеститор прије почетка изградње електроенергетских објеката дужан ријешити имовинско-правне односе, да
субјект није дужан плаћати посебне накнаде осим накнаде за концесију и накнада утврђених другим законима и да
електроенергетски субјект који обавља своју дјелатност као јавну услугу има право своје инсталације постављати
у јавне површине као и путном појасу путне инфраструктуре без накнаде.
Подносилац захтјева сматра да је члан 73. ст. 2. и 3. Закона о електричној енергији у супротности са чланом
63. Закона о грађевинском земљишту Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”,
бр.: 25/03 и 67/05) (у даљем тексту: Закон о грађевинском земљишту), којим су прописане обавезе плаћања
накнада за додијељено градско грађевинско земљиште, накнада за уређење градског грађевинског земљишта и
накнада за кориштење градског грађевинског земљишта што се утврђују према основама и мјерилима прописаним
овим законом и одлуком општинског вијећа. Наводи да је у ставу 6. члана 63. Закона о грађевинском земљишту
прописано да се нико не може ослободити обавезе плаћања накнаде утврђене овим законом осим у случајевима
предвиђеним чл. 90. и 91. овог закона. Подносилац захтјева сматра обавезним да се преиспита члан 63. Закона
о грађевинском земљишту пошто енергетски субјект сматра да по овом члану није обавезан плаћати никакве
друге накнаде осим накнаде за концесију, што је у супротности са, на закону заснованим приходима, односно
интересима Општине Маглај.
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Према подносиоцу захтјева чланом 76. Закона о електричној енергији „се прописује начин коришћења
грађевинског земљишта, ослобађање од плаћања накнаде у случају постављања инсталација у јавне површине,
као и путном појасу мимо надлежности јединице локалне самоуправе, забрањује и градњу објеката који нису
у функцији обављања електропривредних дјелатности, као и извођење других радова испод, изнад и поред
електроенергетских објеката, на који начин се власници или посједници некретнине, односно Општина Маглај,
као јединица локалне самоуправе знатно ограничава у диспонирању својом некретнином”.
Чланом 78. Закона о електричној енергији је прописано ко може градити објекте и постројења за производњу
електричне енергије, те која је надлежност Федерације Босне и Херцеговине приликом изградње нових и
реконструкције постојећих објеката за производњу електричне енергије. Међутим, по мишљењу подносиоца
захтјева нејасно је која је улога општине у изградњи и реконструкцији таквих објеката на подручју локалне
заједнице, јер се објекти за производњу електричне енергије реконструишу на подручју локалне заједнице.
Општина Маглај на свом подручје је неправедно искључена из процеса одлучивања или давања потребних
сагласности приликом реконструкције и изградње објеката за производњу електричне енергије, што у коначници
утјече на приходе Општине Маглај.
Подносилац захтјева сматра сврсисходним преиспитати и остале одредбе Закона о електричној енергији
којима се регулишу тј. ограничавају права локалних заједница ради једностраног регулисања предметне области.
Подносилац захтјева наводи да је Закон о електричној енергији усвојен без сагласности Општине Маглај
као јединице локалне самоуправе, чиме је учињена повреда принципа на локалну самоуправу утврђена Уставом
Федерације Босне и Херцеговине и Европском повељом о локалној самоуправи, а посебно одредбама члана 8.
став 2., чл. 53. и 56. Закона о принципима локалне самоуправе. На крају предлаже да Уставни суд Федерације
донесе пресуду којом ће утврдити да је Закон о електричној енергији усвојен без сагласности јединице локалне
самоуправе, да су одредбе чл. 73., 76. и 78. Закона о електричној енергији у супротности са Законом о принципима
локалне самоуправе, те да се законодавац обавеже да одредбе истог Закона усклади уз консултацију јединица
локалне самоуправе.
4. Наводи одговора на захтјеве
Уставни суд Федерације је актом број: У-7/16 од 18.05.2016. године, затражио од Представничког дома и
Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, одговор на захтјев и прецизирани захтјев подносиоца.
Одговори нису достављени.
У предмету Уставног суда Федерације број: У-55/14 од 07.10.2015. године Уставни суд Федерације одлучујући
по захтјеву начелника општина Ново Сарајево и Коњиц за заштиту права на локалну самоуправу у вези са Законом
о електричној енергији, прибављена је информација Савеза општина и градова Федерације Босне и Херцеговине
број: 727/15 од 14.10.2015. године, у којој је истакнуто да је овај Савез био консултован у процедури доношења
Закона о електричној енергији.
5. Релевантно право
A. Устав Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03,
9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 и 88/08)
Члан IV.Ц.3.10. (3)
(3) Заштиту права на локалну самоуправу осигурава Уставни суд. Такав поступак пред Уставним судом могу
покренути општине и градови, као и удружења општина и градова Федерације Босне и Херцеговине. Уставни суд
одлучује о споровима између јединица локалне самоуправе и кантона или Федерације на захтјев општинског или
градског вијећа, начелника општине или градоначелника града, или удружења општина и градова Федерације
Босне и Херцеговине.
Члан VI.2. (1)
(1) У општини се остварује локална самоуправа.
Члан VII.3.
Међународни уговори и други споразуми који су на снази у Босни и Херцеговини и Федерацији, те општа
правила међународног права чине дио законодавства Федерације. У случају несагласности међународног уговора,
односно споразума и законодавства, преовладава међународни уговор, односно споразум.
B. Европска повеља о локалној самоуправи
(„Службени лист Р БиХ”, број: 31/94)
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Члан 2.
Уставна и законска основа локалне самоуправе
Принцип локалне самоуправе бит ће утврђен законодавством земље потписнице и, гдје је то могуће уставом.
Члан 3.
Концепт локалне самоуправе
1. Локална самоуправа подразумијева право и оспособљеност локалних власти да, у границама закона,
регулишу и руководе знатним дијелом јавних послова, на основу властите одговорности и у интересу локалног
становништва.
2. (…)
Члан 4.
Дјелокруг локалне самоуправе
1. Основна права и дужности локалних власти бит ће утврђени уставом или статутом, тиме се, међутим, не
спрјечава преношење на локалне власти права и одговорности за специфичне задатке, у складу са законом.
2. Локалне власти ће, у границама закона, имати пуно дискреционо право да проводе своје иницијативе у вези
са свим стварима које нису искључене из њихове надлежности, нити стављене у надлежност неке друге власти.
3. Јавни послови ће се по правилу, вршити прије свега од стране оних власти које су најближе грађанима.
Приликом преношења одговорности на неку другу власт водит ће се рачуна о обиму и природи посла, као и о
захтјевима ефикасности и економичности.
4. Права повјерена локалним властима ће по правилу бити пуна и искључива. Она не смију бити ускраћена или
ограничена од стране неке друге – централне или регионалне власти, осим у случајевима предвиђеним законом.
5. У случајевима преношења овлашћења са централних и регионалних на локалне власти, локалним властима
ће, у што је могуће већој мјери, бити дозвољено да прилагођавају њихово провођење у локалним условима.
6. Локалне власти ће бити консултоване, у највећој могућој мјери, правовремено и на одговарајући начин, у
процесу планирања и доношења одлука о свим стварима које их се директно тичу.
Члан 9.
Извори финансирања локалних власти
1. Локалне власти ће, у складу са економском политиком земље, имати право на одговарајуће властите изворе
финансирања, којима ће располагати слободно, у оквиру својих овлашћења.
2. Извори финансирања локалних власти ће бити примјерени њиховим дужностима које прописују устав или
закон.
3. Најмање један дио средстава локалних власти ће потицати од локалних такси и накнада за које локалне
власти, у мјери утврђеној статутом, имају право да утврђују стопе.
4. Системи финансирања на којима се заснивају извори средстава локалних власти треба да буду довољно
разнолики и еластични како би омогућили усклађивање, у највећој мјери, са стварном процјеном трошкова за
обављање њихових активности.
5. Потреба заштите финансијски слабих локалних власти налаже успостављање одговарајућих поступака или
мјера финансијског изједначавања, са циљем исправљања посљедица неједнаке дистрибуције извора финансирања
односно финансијског оптерећења локалних власти. Таквим поступцима или мјерама се не могу сужавати права
локалних власти које оне имају у оквиру своје надлежности.
6. Локалне власти ће, на одговарајући начин, бити консултоване у погледу метода на основу којег ће им бити
додијељени редистрибуирани извори финансирања.
7. Колико год је то могуће, средства која се преносе локалним властима неће имати карактер намјенских
средстава. Дијелом тих средстава не може се угрозити дискреционо право локалних власти да воде политику у
оквиру својих овлашћења.
8. Како би им се омогућило узимање кредита за капиталне инвестиције, локалним властима је пријеко
потребно омогућити приступ националном тржишту капитала, у складу са законом.
Члан 11.
Законска заштита локалне самоуправе
Локалне власти имају право на правна средства ради осигурања слободног обављања својих дужности и
поштовања принципа локалне самоуправе успостављених уставом или законима земље којој припадају.
Члан 13.
Власти на које се Повеља односи
1. Принципи локалне самоуправе, садржани у овој Повељи односе се на све категорије локалних власти које
постоје на територији земље потписнице. (…)
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C. Закон о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 49/06 и 51/09)
Члан 2.
Локална самоуправа подразумијева право и оспособљеност јединица локалне самоуправе да, у границама
закона, регулишу и управљају одређеним јавним пословима на основу властите одговорности и у интересу
локалног становништва.
Члан 8.
Јединица локалне самоуправе има властите надлежности установљене уставом и законом и има право бавити
се свим питањима од локалног значаја која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена у надлежност
неке друге власти на основу устава и закона.
Она ће бити самостална у одлучивању о питањима из властитих надлежности, које не могу бити ограничене
или ускраћене од федералних или кантоналних власти, осим у случајевима и у оквирима утврђеним уставом и
законом.
У властите надлежности јединице локалне самоуправе посебно спадају:
- (…)
- утврђивање политике коришћења и утврђивање висине накнада за коришћење јавних добара;
- утврђивање и вођење политике располагања, коришћења и управљања грађевинским земљиштем;
- утврђивање политике управљања и располагања имовином јединице локалне самоуправе;
- (…);
- доношење прописа о порезима, накнадама, доприносима и таксама из надлежности јединице локалне
самоуправе;
- (…)
Члан 10.
Послови федералних и кантоналних власти могу бити повјерени јединици локалне самоуправе законом
након консултовања органа локалних власти којима се наведени послови повјеравају, узимајући у обзир принцип
супсидијарности и способности локалних власти и њихове администрације да те послове ефикасно обављају.
Члан 11.
Пренос и повјеравање нових послова јединицама локалне самоуправе бит ће праћени додјелом средстава
потребних за њихово ефикасно обављање.
Члан 53.
Федералне, односно кантоналне власти дужне су да размотре иницијативе, приједлоге и сугестије јединица
локалне самоуправе и о свом ставу и предузетим активностима обавијесте јединице локалне самоуправе у року од
30 дана од дана пријема иницијативе, приједлога или сугестије.
Члан 56.
Федералне, односно кантоналне власти дужне су у највећој могућој мјери да консултују јединице локалне
самоуправе у поступку доношења прописа који их се директно тичу.
Консултовање у смислу претходног става овог члана федералне, односно кантоналне власти врше путем
савеза општина и градова.
Члан 58.
Даном ступања на снагу овог Закона престаје да важи Закон о основама локалне самоуправе („Службене
новине Федерације БиХ”, број: 6/95).
Федерација БиХ и кантони дужни су ускладити своје законе са овим Законом, те извршити пренос послова
и надлежности, као и одговорности додијељених јединицама локалне самоуправе овим Законом у року од шест
мјесеци од дана његовог ступања на снагу.
Јединице локалне самоуправе дужне су ускладити своје статуте са овим Законом у року од 12 мјесеци од дана
његовог ступања на снагу.
Ступањем на снагу овог Закона престају да важе одредбе кантоналних закона о локалној самоуправи са
одредбама овог Закона.
Члан 59.
Пренос послова и надлежности додијељених овим законом, као и одговорности јединица локалне самоуправе
за њихово вршење, почет ће истовремено са преносом средстава потребних за њихово обављање.
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D. Закон о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 66/13 и 94/15);
Члан 1.
Опште одредбе
(1) Овим Законом уређује се функционисање електроенергетског сектора, електропривредне дјелатности,
развој тржишта елетричне енергије, регулисање тржишта, општи услови за испоруку електричне енергије,
планирање и развој, изградња, реконструкција и одржавање електроенергетских објеката, надзор над провођењем
закона и друга питања од значаја за обављање електропривредне дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Федерација).
(2) Пренос електричне енергије, активности везане за пренос, међународна трговина, управљање, вођење
електроенергетског система, балансно тржиште и тржиште помоћних услуга нису регулисани овим законом.
Члан 73.
Рјешавање имовинско-правних односа
(1) Прије почетка изградње електроенергетских објеката инвеститор је дужан ријешити имовинско-правне
односе.
(2) На објекте чији су имовинско-правни односи уређени у складу са ставом (1) овог члана, електроенергетски
субјект није дужан плаћати посебне накнаде осим накнаде за концесију и накнада утврђених другим законима, а
у случају настанка штетног догађаја дужан је учињену штету надокнадити.
(3) Електроенергетски субјект који обавља своју дјелатност као јавну услугу има право своје инсталације
постављати у јавне површине као и у путном појасу путне инфраструктуре без накнаде у складу са важећим
техничким и другим прописима, уз обавезу прибављања сагласности од институција надлежних за управљање
јавним површинама.
Члан 76.
Забрана извођења радова који ометају обављање електропривредних дјелатности
(1) Забрањена је изградња објеката који нису у функцији обављања електропривредних дјелатности, као
и извођење других радова испод, изнад и поред електроенергетских објеката којим се омета и онемогућава
обављање дјелатности производње или преноса или дистрибуције електричне енергије или се угрожава рад и
функционисање електроенергетских објеката.
(2) Власници, корисници и посједници некретнина које се налазе испод, изнад и поред електроенергетских
објеката не смију вршити радове или друге радње којима се омета и онемогућава обављање дјелатности из
става (1) овог члана (производње или преноса или дистрибуције електричне енергије) или се угрожава рад и
функционисање електроенергетских објеката, без претходног одобрења електроенергетског субјекта, који је
власник, односно корисник електроенергетског објекта.
(3) Ако је на непрописном растојању изграђен објект без сагласности електроенергетског субјекта, исти је
дужан, од надлежног органа локалне управе, захтијевати уклањање објекта.
(4) У случају да надлежни орган локалне управе не изврши уклањање објекта из става (3) овог члана,
електроенергетски субјект може покренути тужбу код надлежног суда.
Члан 78.
Изградња производних објеката
(1) Објекте и постројења за производњу електричне енергије могу градити домаћа и страна правна и физичка
лица под условима прописаним овим и другим законима.
(2) Електроенергетски објекти се граде у складу са Законом о просторном планирању и коришћењу земљишта
на нивоу Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10
и 45/10) техничким и другим прописима и прописима утврђеним овим законом.
(3)	Изградња нових и реконструкција постојећих објеката за производњу електричне енергије из надлежности
Федерације обухвата:
1) хидроенергетски објекти инсталисане снаге изнад 5 МW и за неколико хидроенергетских објеката
инсталисане снаге веће од по 2 МW, који слиједе један иза другог на растојању од 2 км,
2) термоелектране и остала постројења са сагоријевањем са топлотним излазом од 50 МWт и више,
3) постројења за искоришћавање погонске снаге вјетра инсталисане снаге од 2 МW и више,
4) постројења за искоришћавање енергије сунца инсталисане снаге од 1 МW и више и
5) остале електране инсталисане снаге 5 МW и више.
(4)	Изградњи производних електроенергетских објеката претходи издавање Енергетске дозволе утврђене
овим законом.
(5) За производне електроенергетске објекте који су у надлежности кантона Енергетску дозволу издаје
Министарство.
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(6) За производне електроенергетске објекте из става (3) а чија је инсталисана снага једнака или виша од
30 МW, Енергетску дозволу издаје Министарство уз претходну прибављену сагласност Владе Федерације и
Парламента Федерације.
(7) За производне електроенергетске објекте, из става (3) а чија је инсталисана снага мања од 30 МW,
Енергетску дозволу издаје Министарство уз претходну прибављену сагласност Владе Федерације.
Е. Закон о грађевинском земљишту Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 25/03, 16/04 и 67/05)
Члан 1.
Овим законом уређују се услови и начин стицања права на земљишту у градовима и насељима градског
карактера и другим подручјима предвиђеним за стамбену и другу комплексну изградњу, вријеме престанка тих
права, начин коришћења и управљања као и накнаде за коришћење овог земљишта.
Члан 3.
Изградња градова и насеља градског карактера на градском грађевинском земљишту и осталом грађевинском
земљишту обавља се у складу са просторним планом и сматра се општим интересом.
Члан 6.
Општина управља и располаже градским грађевинским земљиштем у државној својини на начин и под
условима предвиђеним законом и другим прописима донесеним на основу закона.
Члан 44.
Општинско вијеће додјељује неизграђено градско грађевинско земљиште ради изградње грађевина уз
правичну накнаду.
Члан 63.
Накнада за додијељено градско грађевинско земљиште, накнада за уређење градског грађевинског земљишта
и накнада за коришћење градског грађевинског земљишта утврђује се према основама и мјерилима прописаним
овим законом и одлуком општинског вијећа.
Основи и мјерила за одређивање висине накнаде за додијељено градско грађевинско земљиште на коришћење,
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта
морају бити разграничени и међусобно усклађени.
Средства која се остварују из накнаде за додијељено градско грађевинско земљиште на коришћење, накнаде
за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта (ренте),
користе се за трошкове накнаде ранијим власницима, за трошкове уређења земљишта и трошкове израде
просторно-планске документације.
Физичка лица којима су додијељене грађевинске парцеле без накнаде у периоду од 6. априла 1992. године до
ступања на снагу овог закона и чија су пријератна имовинска права враћена у складу са релевантним законима о
поврату имовине из члана 46. став 7., изгубит ће право на ослобађање од плаћања накнаде за додјелу земљишта
Физичка лица која су изгубила право на додјелу земљишта без накнаде у складу са претходним ставом ће
платити накнаду у износу и року утврђеном овим законом.
Нико се не може ослободити обавезе плаћања накнаде утврђене овим законом, осим у случајевима
предвиђеним чл. 90. и 91. овог закона, те се овим стављају ван снаге све одлуке, уредбе и други прописи које су у
супротности са овим законом.
Општина ће покренути поступак за измирење дуга у складу са важећим законима.
Члан 76.
Остало грађевинско земљиште (члан 3. тачка 2. овог закона) одређује се одлуком општинског вијећа.
Одлука о одређивању осталог грађевинског земљишта заснива се на просторном плану општине или
просторном плану посебног подручја који садржи границе урбаних и других подручја на којима је предвиђено
грађење или вршење других радова урбанистичким планом, урбанистичким редом или просторним планом.
Одлука из става 1. овог члана може обухватити грађевинско земљиште у државној својини и грађевинско
земљиште у приватној својини.
Члан 90.
Уколико је трећа страна bona fide започела изградњу на земљишту које је предмет ревизије или ако је
земљиште приведено намјени, општина ће компензирати подносиоцу захтјева било путем новчане накнаде у
складу са чланом 69. овог закона, или путем додјеле земљишне парцеле која је подударна по величини, функцији,
вриједности, локацији итд. зависно од избора подносиоца захтјева.
Уколико је предметно земљиште додијељено трећој страни али трећа страна није започела грађевинске
радове на земљишту, општина ће јој вратити новчани износ дат на име дажбине који је платила за стицање права
коришћења или јој обезбиједити алтернативну земљишну парцелу без накнаде.
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У сврху примјене члана 87. става 3. овог закона, подносиоцем захтјева који није пристао на престанак тог
права ће се сматрати сваки подносилац захтјева који није примио накнаду у складу са Законом о експропријацији.
Подносилац захтјева неће обавезивати никаква сагласност или договор о накнади који је постигао правни
заступник којег је именовала општина док је подносилац захтјева био расељен или избјеглица.
Подносилац захтјева који устврди да је његова сагласност добивена примјеном силе, пријетње или у заблуди,
покреће поступак пред надлежним судом.
Приликом утврђивања висине накнаде из овог члана, општински орган управе додјељује износ накнаде који
подносиоцу припада по члану 69. став 4. овог закона умањен за износ дјелимичне накнаде која је већ исплаћена
подносиоцу.
Члан 91.
Додјела грађевинског земљишта у складу са чланом 90. бит ће ослобођена услова које прописује члан 46. као
и обавезе плаћања накнаде уколико је подносилац захтјева платио такву накнаду прије отказивања њеног/његовог
права коришћења земљишта у државном власништву ради грађења.
Ф. Судска пракса
Пресуда Уставног суда Федерације број: У-55/14 од 07.10.2015. године („Службене новине Федерације
БиХ”, број: 5/16). Уставни суд Федерације одлучујући о захтјевима начелника општина Ново Сарајево и Коњиц
за заштиту права на локалну самоуправу, донио је пресуду којом је утврдио да члан 68., те члан 73. ст. 2. и 3. и
члан 76. ст. 3. и 4. Закона о електричној енергији поврјеђују право на локалну самоуправу Општине Ново Сарајево
и Општине Коњиц, зато што су им наметнуте додатне обавезе супротно чл. 10., 11. и 59. Закона о принципима
локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине.
8. Чињенично стање и став Суда
У овом уставносудском предмету Уставни суд Федерације је био мишљења да није нужно заказати сједницу
Суда са јавном расправом пошто нема спорних чињеничних питања да се утврде на јавној расправи уз учешће
странака у поступку. Због тога је Уставни суд Федерације на сједници без јавне расправе размотрио наводе захтјева
подносиоца, као и релевантне уставне и законске одредбе и уставносудску праксу овог суда.
Уставни суд Федерације је утврдио да се Законом о електричној енергији уређује функционисање
електроенергетског сектора, електропривредне дјелатности, развој и функционисање тржишта електричне
енергије, као и општи услови за испоруку електричне енергије, планирање и развој, изградња и реконструкција
и одржавање електроенергетских објеката те надзор над провођењем овог закона. Пренос електричне енергије и
друга питања везана за управљање и вођење електроенергетског система не регулишу се овим законом.
Подносилац захтјева сматра да се неким одредбама Закона о електричној енергији вријеђа право на локалну
самоуправу Општине Маглај јер се прописивањем начина рјешавања имовинско-правних односа (члан 73. Закона),
забраном извођења радова који ометају обављање електроенергетских дјелатности (члан 76. Закона) и начином
на који је регулисана изградња производних објеката (члан 78. Закона), Општини Маглај као јединици локалне
самоуправе, намећу обавезе за које се доношењем овог Закона не осигуравају и не преносе потребна средства за
њихово извршавање.
Исто тако, подносилац захтјева наводи да доносилац Закона о електричној енергији није консултовао јединице
локалне самоуправе што је у супротности са релевантним одредбама Европске повеље о локалној самоуправи,
односно није у сагласности са Законом о принципима локалне самоуправе, као и то да је Закон о електричној
енергији у супротности са Законом о грађевинском земљишту.
У поступку рјешавања овог питања Уставни суд Федерације је пошао од релевантних одредаба Устава
Федерације Босне и Херцеговине према којима се у општинама остварује локална самоуправа (члан VI.2.(1)
Устава) као и да међународни уговори и други споразуми који су на снази у Босни и Херцеговини и Федерацији
Босне и Херцеговине, те општа правила међународног права чине дио законодавства Федерације Босне и
Херцеговине. Осим према Уставу Федерације Босне и Херцеговине право и положај локалне самоуправе уређени
су Европском повељом о локалној самоуправи, као актом међународног права, која је саставни дио законодавства
у Федерацији Босне и Херцеговине.
Осим наведеног, према ставу 2. члана 58. Закона о принципима локалне самоуправе од 30.08.2006. године,
Федерација Босне и Херцеговине и кантони су били дужни ускладити своје законе са цитираним законом, извршити
пренос послова и надлежности, као и одговорности додијељених јединицама локалне самоуправе истим Законом у
року од шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу. Како је Закон о принципима локалне самоуправе ступио
на снагу дана 07.09.2006. године, а Закон о електричној енергији донесен и објављен у „Службеним новинама
Федерације БиХ”, број: 66/13 од 28.08.2013. године, може се закључити да се прописивањем одговорности које се
намећу општинама као јединицама локлане самуправе, а које су предмет регулисања члана 73. ст. 2. и 3. и члана
76. ст. 3. и 4. Закона о електричној енергији, без истовременог преноса и потребних средстава за њихово вршење,
поврјеђује право локалне самоуправе, па тиме и Општине Маглај као јединице локалне самоуправе.
Наиме, Уставни суд Федерације је утврдио да се чланом 73. став 1. Закона о електричној енергији, прописује
обавеза инвеститора да прије почетка изградње електроенергетских објеката ријеши имовинско-правне односе
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што је у складу са општим одредбама односно циљевима Закона о електричној енергији којим се уређује
функционисање и правни оквир електроенергетског сектора и стварају услови за развој тржишта електричне
енергије у Федерацији Босне и Херцеговине. Међутим, ставом 2. истог члана, прописано је да електроенергетски
субјект није дужан плаћати посебне накнаде осим накнаде за концесију и накнада утврђеним другим законима.
Ставом 3. истог члана, према којем електроенергетски субјект који обавља своју дјелатност као јавну услугу има
право да своје инсталације поставља у јавне површине као и у путном појасу путне инфраструктуре ослобађа се
накнаде у складу са важећим техничким и другим прописима, уз обавезу прибављања сагласности од институција
надлежних за управљање јавним површинама.
На исти начин ст. 1. и 2. члана 76. Закона о електричној енергији, прописана је забрана изградње објеката који
нису у функцији обављања електроенергетских дјелатности као и извођење других радова испод, изнад и поред
електроенергетских објеката којим се омета и онемогућава обављање дјелатности производње или преноса или
дистрибуције електричне енергије или се угрожава рад и функционисање електроенергетских објеката. За ове
радове мора да се претходно прибави одобрење електроенергетског субјекта који је власник односно корисник
електроенергетског објекта, што је према становишту Уставног суда Федерације у складу са предметом и циљевима
Закона о електричној енергији. Ставом 3. истог члана прописано је да је, ако је на непрописном растојању изграђен
објект без сагласности електроенергетског субјекта, исти дужан од надлежног органа локалне управе захтијевати
уклањање објекта. Ставом 4. овог члана према којем у случају да надлежни орган локалне управе не изврши
уклањање објекта из става 3. овог члана, електроенергетски субјект може покренути тужбу код надлежног суда.
Према становишту Уставног суда Федерације несумњиво се органима локалне управе намећу дужности за које се
доношењем овог Закона истовремено не преносе и потребна средства за њихово вршење.
Уставни суд Федерације је утврдио да су дјелимично основани наводи подносиоца захтјева да се чланом 73.
ст. 2. и 3. и чланом 76. ст. 3. и 4. Закона о електричној енергији поврјеђује право на локалну самоуправу јер се
наведеним одредбама власницима електроенергетских објеката прописују посебне погодности на рачун јединица
локалне самоуправе. На тај начин се на локалну самоуправу врши својеврстан пренос послова и задатака за које се
истовремено не врши и пренос потребних средстава за њихово извршавање. Осим тога, Уставни суд Федерације
је пошао и од релевантних одредаба Закона о грађевинском земљишту којим се уређују услови и начин стицања
права на земљишту (члан 1. Закона), као и право општине да управља и располаже градским грађевинским
земљиштем у државној својини на начин и под условима предвиђеним законом и прописима донесеним на основу
закона (члан 6. Закона), те, одредаба овог Закона о стицању права коришћења земљишта ради грађења (члан 44.
Закона) и другим релевантним одредбама истог Закона којима се уређују стварне надлежности и друга питања у
вези са условима и начину стицања права на земљишту у градовима и насељима градског карактера и на осталом
грађевинском земљишту.
Наиме, из одредбе става 2. члана 73. Закона о електричној енергији несумњиво проистиче да електроенергетски
субјект као инвеститор није дужан да плаћа накнаде које својим прописом одреди јединица локалне самоуправе.
Према овој одредби у случају да је инвеститор изградње електроенергетског објекта електроенергетски субјект
који је претходно ријешио имовинско-правне односе, јединица локалне самоуправе нема право да наплати било
какву накнаду од инвеститора који је електроенергетски субјект, као што је накнада за издавање урбанистичкограђевинске документације (нпр. урбанистичка сагласност, одобрење за грађење, употребна дозвола). Наиме,
издавању урбанистичко-грађевинске документације претходе одређени трошкови, као што су трошкови увиђаја,
исколичења грађевине, комисије за технички преглед објекта при издавању употребне дозволе и сл. Ове
трошкове претходно сноси орган јединице локалне самоуправе који је надлежан за издавање тих одобрења, а
накнадно их у складу са својим прописом о накнадама наплаћује од инвеститора. Осим тога, када је у питању
изградња електроенергетског објекта и уколико је инвеститор електроенергетски субјект, трошкове издавања
дозвола, одобрења и других накнада сноси непосредно јединица локалне самоуправе, јер је према овој одредби
електроенергетски субјект ослобођен плаћања било каквих накнада осим оних прописаних законом. Такођер, из
одредбе става 3. члана 73. Закона о електричној енергији проистиче да електроенергетски субјект без накнаде
има право постављати своје инсталације у јавне површине као и у путном појасу путне инфраструктуре. Из ове
одредбе произилази да електроенергетски субјект није дужан да плаћа накнаде за инсталације постављене у
јавним површинама и путном појасу у надлежности јединица локалне самоуправе, чиме се јединицама локалне
самоуправе онемогућава примјена прописа којима се утврђује накнада за коришћење јавних добара у случају да
таква добра користи електроенергетски субјект. Из ст. 3. и 4. члана 76. Закона о електричној енергији проистиче
да у случају изградње објекта, без сагласности електроенергетског субјекта електроенергетски субјект дужан је
да тражи уклањање истог објекта од надлежног општинског органа управе, чиме се општинама као јединицама
локалне самоуправе знатно ограничава право располагања над својом имовином, односно некретнином.
Код изложеног чињеничног и правног стања, Уставни суд Федерације је становишта да се ставом 1. члана
73. и ст. 1. и 2. члана 76. Закона о електричној енергији, подносиоцу захтјева не поврјеђује право на локалну
самоуправу јер се наведеним одредбама не прописују обавезе које би утицале на остваривање надлежности
локалне самоуправе.
Међутим, Уставни суд Федерације је утврдио да се ст. 2. и 3. члана 73. Закона о електричној енергији прописује
рјешавање имовинско-правних односа прије изградње електроенергетског објекта без накнаде за јединице локалне
самоуправе, а чланом 76. ст. 3. и 4. истог Закона уклањање незаконито изграђеног објекта такође без накнаде, што
имајући у виду одредбе Закона о принципима локалне самоуправе поврjеђује право на локану самоуправу ово из
разлога што се на јединице локалне самоуправе преносе одређени послови за које се не дозначавају и одређена
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финансијска средства.
У односу на оспорени члан 78. Закона о електричној енергији, Уставни суд Федерације је констатовао да
подносилац захтјева није поступио на начин како му је наложено актом Уставног суда Федерације број: У-7/16 од
08.04.2016. године, због чега није било могуће закључити да ли се оспореним чланом овог Закона поврјеђује право
Општине Маглај на локалну самоуправу.
Уставни суд Федерације је утврдио да је неоснована тврдња подносиоца захтјева да приликом доношења
Закона о електричној енергији нису консултоване јединице локалне самоуправе како је то прописано у члану 56.
Закона о принципима локалне самоуправе. Наиме, на основу информације Савеза општина и градова Федерације
Босне и Херцеговине број: 727/15 од 14.10.2015. године која је прибављена у току припрема за јавну расправу у
предмету број: У-55/14 од 10.07.2015. године, а релевантна и у овом поступку, утврђено је да је овај Савез био
консултован током јавне расправе у процедури доношења Закона о електричној енергији. На тај начин се отклања
сумња у наводе и тврдњу подносиоца захтјева да као јединица локалне самоуправе у поступку доношења Закона
о електричној енергији, чије одредбе оспорава, није био консултован у смислу члана 56. Закона о принципима
локалне самоуправе.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу: предсједник Суда, Весна Будимир,
Мирјана Чучковић, др сц. Шахбаз Џихановић, Александра Мартиновић, проф. др Един Муминовић, др сц. Ката
Сењак и Младен Срдић, судије Суда.
					
		

Предсједник
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
Весна Будимир
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Bosna i Hercegovina					
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: U-2/17
Sarajevo, 04.07.2017. godine								
			
						
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Načelnika Opštine Banovići za zaštitu prava na
lokalnu samoupravu u vezi sa primjenom člana 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, na osnovu člana IV.C.3.10.
(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
na sjednici bez javne rasprave, održanoj dana 04.07.2017. godine donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da je članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj:
64/09), povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Opštine Banovići, jer su joj nametnute obaveze bez dodjele sredstava
potrebnih za njihovo djelotvorno obavljanje.
2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH”, „Službenim novinama Tuzlanskog kantona” i „Službenom glasniku Opštine Banovići”.
O b r a z l o ž e nj e
1.

Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Načelnik Opštine Banovići (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) dana 04.01.2017. godine, podnio je zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu
u vezi sa primjenom člana 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
Podnosilac zahtjeva, na osnovu Amandmana XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine je ovlašten za pokretanje postupka za zaštitu prava na lokalnu samoupravu.
2.

Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu su: podnosilac zahtjeva i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao donosilac Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
3.

Navodi zahtjeva

Podnosilac zahtjeva navodi da je odredbom člana 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu propisano da zbog
posebnih uslova rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva, visina sredstava za plate
starješina profesionalne vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici organa
uprave civilne zaštite Federacije, kantona, opštine i grada, kao i za inspektore navedene u zakonu određuju se kao plate za
državne službenike i namještenike, uvećane za 30%, a da ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim
vatrogasnim jedinicama imaju dodatak na platu od 20%. Radna mjesta za koja se predviđaju navedena uvećanja plate
utvrđuju se u pravilniku o platama i naknadama organa uprave civilne zaštite opštine i kantona, a prema radnim mjestima
koja su za profesionalnu vatrogasnu jedinicu utvrđena u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji tih organa. Naime, ovakve
zakonske odredbe viših organa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nameću obavezu Opštini Banovići, kao poslodavcu, da određenoj kategoriji zaposlenika vrši isplate dodataka na plate, čime se uvećava masa novčanih sredstava potrebnih
za isplatu plata, nezavisno od mogućnosti, a na štetu ostalih zaposlenika koji primaju platu iz opštinskog budžeta što
djeluje destimulirajuće na poslove koje oni obavljaju. Opština Banovići, kao jedinica lokalne samouprave, ni u jednoj fazi
donošenja navedenog zakona nije bila konsultovana, već su joj drugi organi nametnuli obaveze, a da pri tome nisu izvršeni
određeni transferi sredstava kako bi te obaveze bile izvršene, čime su prekršene odredbe člana 4. stav 6. Evropske povelje
o lokalnoj samoupravi, te člana 8. stav 2. i čl. 10., 11., 53., 56. i 58. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 49/06 i 51/09).
Podnosilac zahtjeva predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će se utvrditi da je Zakon o zaštiti od
požara i vatrogastvu donesen bez saglasnosti jedinice lokalne samouprave, što je u suprotnosti sa Zakonom o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, odnosno da se utvrdi
povreda prava Opštine Banovići na lokalnu samoupravu.

Petak, 04.08.2017. god.
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Navodi odgovora na zahtjev

U skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-2/17 od 09.01.2017. godine zatražio od
Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odgovor na zahtjev podnosioca u roku
od 30 dana od dana prijema akta. Odgovor nije dostavljen.
Ustavni sud Federacije u toku priprema za odlučivanje u predmetima ovog Suda broj: U-9/16 od 11.04.2016. godine
i U-34/16 od 27.12.2016. godine zatražio dostavljanje podataka od Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine da li su konsultovani prilikom donošenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Savez opština i gradova Federacije
Bosne i Hercegovine je aktom broj: 350/16 od 27.04.2016. godine i aktom broj: 7/17 od 05.01.2017. godine je izvijestio
Ustavni sud Federacije da nije bio konsultovan u postupku donošenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
5.

Sjednica Suda bez javne rasprave

Obzirom da u ovom ustavnopravnom predmetu nije bilo potrebno neposredno raspraviti pitanja značajna za donošenje odluke, Ustavni sud Federacije je o zahtjevu ovlaštenog podnosioca odlučio na sjednici Suda bez javne rasprave.
6.

Relevantno pravo

A) Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02,
63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08)
Amandman XCVI
na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
U članu IV.C.10. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
„ (3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti opštine i gradovi, kao i udruženja opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev opštinskog ili gradskog vijeća, načelnika
opštine ili gradonačelnika grada, ili udruženja opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.”
Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).
(1) U opštini se ostvaruje lokalna samouprava.

Član VI.2. (1)

B) Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
(„Službeni list R BiH”, broj: 31/94)
Član 4.
Djelokrug lokalne samouprave
1. Osnovna prava i dužnosti lokalnih vlasti bit će utvrđeni ustavom ili statutom, time se, međutim, ne sprječava prenošenje na lokalne vlasti prava i odgovornosti za specifične zadatke, u skladu sa zakonom.
2. Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno diskreciono pravo da provode svoje inicijative u vezi sa svim
stvarima koje nisu isključene iz njihove nadležnosti, niti stavljene u nadležnost neke druge vlasti.
3. Javni poslovi će se po pravilu, vršiti prije svega od strane onih vlasti koje su najbliže građanima. Prilikom prenošenja odgovornosti na neku drugu vlast vodit će se računa o obimu i prirodi posla, kao i o zahtjevima efikasnosti i
ekonomičnosti.
4. Prava povjerena lokalnim vlastima će po pravilu biti puna i isključiva. Ona ne smiju biti uskraćena ili ograničena
od strane neke druge – centralne ili regionalne vlasti, osim u slučajevima predviđenim zakonom.
5. U slučajevima prenošenja ovlaštenja sa centralnih i regionalnih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima će, u što je
moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da prilagođavaju njihovo provođenje u lokalnim uslovima.
6. Lokalne vlasti će biti konsultovane, u najvećoj mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući način, u procesu
planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču.
C) Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 49/06 i 51/09)
Član 8.
Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadležnosti ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim
pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na
osnovu ustava i zakona.
Ona će biti samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti, koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene
od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i u okvirima utvrđenim ustavom i zakonom.
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U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:
(…)
utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara;
utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave;
(…);
donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
(…).

Član 10.
Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti mogu biti povjereni jedinici lokalne samouprave zakonom nakon konsultovanja organa lokalnih vlasti kojima se navedeni poslovi povjeravaju, uzimajući u obzir princip supsidijarnosti i sposobnosti
lokalnih vlasti i njihove administracije da te poslove efikasno obavljaju.
Član 11.
Prijenos i povjeravanje novih poslova jedinicama lokalne samouprave bit će praćeni dodjelom sredstava potrebnih
za njihovo efikasno obavljanje.
Član 53.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su da razmotre inicijative, prijedloge i sugestije jedinica lokalne samouprave i o svom stavu i preduzetim aktivnostima obavijeste jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana prijema
inicijative, prijedloga ili sugestije.
Član 56.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri da konsultuju jedinice lokalne samouprave
u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.
Konsultovanje u smislu prethodnog stava ovog člana federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem saveza opština
i gradova.
Član 58.
Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o osnovama lokalne samouprave („Službene novine
federacije BiH”, broj: 6/95).
Federacije BiH i kantoni dužni su uskladiti svoje zakone sa ovim Zakonom, te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti,
kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog
stupanja na snagu.
Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje statute sa ovim Zakonom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju da važe odredbe kantonalnih zakona o lokalnoj samoupravi sa odredbama
ovog Zakona.
D. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
(„Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/03)
Član 2. stav 2.
Poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća su od opšteg značaja za Federaciju.
E. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu
(„Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09)
Član 1.
Ovim zakonom uređuje organizacija i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i sprovođenje mjera
zaštite od požara, organizacija i funkcionisanje vatrogastva i gašenje požara (vatrogasne intervencije), stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica i vatrogasaca, finansiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje
zaštite od požara i vatrogastva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije).
Član 3.
Zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih nepogoda i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: prirodne i druge nesreće) u Federaciji koji je uređen Zakonom
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH”, br.:
39/03 i 22/06), pa se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo organizuju i funkcionišu u okviru tog sistema, a vrši se na
način predviđen ovim zakonom.

Petak, 04.08.2017. god.
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Član 114.
Zbog posebnih uslova rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva iz člana 68. ovog
zakona, visina sredstava za plate strarješine profesionalne vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici organa uprave civilne zaštite Federacije, kantona, opštine i grada, kao i za inspektore iz člana
146. stav 1., člana 148. stav 1. i člana 151. stav 3. ovog zakona, određuju se kao za državne službenike i namještenike,
uvećana za 30%, a ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim jedinicama imaju dodatak
na platu do 20%.
Radna mjesta iz stava 1. ovog člana za koja pripada uvećanje plate za 30%, odnosno do 20%, utvrđuju se u pravilniku o platama i naknadama tijela uprave civilne zaštite Federacije, kantona, opštine i grada, a prema radnim mjestima koja
su za profesionalnu vatrogasnu jedinicu utvrđena u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji tih organa.
F. Statut Opštine Banovići
(„Službeni glasnik Opštine Banovići”, br.: 03/08 i 11/11)
Član 2.
Opština Banovići je jedinica lokalne samouprave sa pravima i obavezama utvrđenim ustavom i zakonom. Opština
Banovići je pravno lice.
Član 15. stav 1. tač. 16. i 17.
Opština obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, i to naročito poslove koji se odnose na:
(...).
• analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za
ova pitanja,
• organizovanje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih
nepogoda i prirodnih katastrofa,
(...).
7.

Sudska praksa

Presuda Ustavnog suda Federacije broj: U-9/16 od 30.11.2016. godine, objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 1/17 i broj: U-34/16 od 14.06.2017. godine.
8.

Činjenično stanje i stav Ustavnog Suda Federacije

Podnosilac u zahtjevu tvrdi, da je članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu povrijeđeno pravo na lokalnu
samoupravu Opštini Banovići, kao jedinici lokalne samouprave, jer se njime nameće obaveza Opštini Banovići da se,
zbog posebnih uslova rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova u vatrogastvu, visina sredstava za
plate starješina profesionalne vatrogasne jedinice, njihovih zamjenika i vatrogasaca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici
organa uprave civilne zaštite opštine i kantona, kao i za inspektore, uvećava za 30%, a za ostale službenike i namještenike
na poslovima profesionalne vatrogasne jedinice, se uvećava za 20%, na ime dodatka na platu, koju im isplaćuje Opština
Banovići. Nadalje ističe da Opština Banovići nije konsultovana u postupku donošenja navedenog zakona, u smislu čl.
56. i 58. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, zbog čega je povrijeđeno pravo na
lokalnu samoupravu ovoj opštini.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio traženi odgovor na navode podnosioca zahtjeva.
U rješavanju ovoga ustavnopravnog predmeta Ustavni sud Federacije je razmatrao zahtjev podnosioca, priloženu
dokumentaciju, te na osnovu jasno utvrđenog činjeničnog stanja primijenio relevantne odredbe Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine, Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine, te pritom analizirao odredbe Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kao i Statut Opštine Banovići.
Zaštitu prava na lokalnu samoupravu, prema relevantnim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine osigurava Ustavni sud Federacije.
Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, u članu 1. propisano je da se ovim Zakonom uređuje organizacija i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i sprovođenje mjera zaštite od požara, organizacija i funkcionisanje
vatrogastva i gašenje požara (vatrogasne intervencije), stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica i vatrogasaca, finansiranje i druga pitanja bitna za organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva u Federaciji Bosne
i Hercegovine. U članu 3. istog Zakona propisano je da zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog
sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih mogućih nesreća u Federaciji,
koji je uređen Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine
Federacije BiH”, br.: 39/03 i 22/06), pa se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo organizuju i funkcionišu u okviru tog
sistema, a vrši se na način predviđen ovim zakonom. Stoga je, radi bolje i efikasnije organizacije zaštite i spašavanja ljudi
i materijalnih dobara izvršena podjela prava i dužnosti tijela Federacije, kantona, opštine i grada, sa tačno određenim nadležnostima. Analogno ovome, Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva je propisano da se finansijska sredstva za potrebe
zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine osiguravaju u budžetu Federacije Bosne i
Hercegovine (član 11.), a za potrebe zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti kantona u budžetu kantona (član 14.),
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te za nadležnost opštine i grada u budžetu opštine, odnosno grada (član 16.). Slično ovome, propisan je radno-pravni
status vatrogasaca i njihove naknade (član 104.), pri čemu je propisano da se na radne odnose vatrogasaca koji se nalaze u
profesionalnoj vatrogasnoj jedinici kantona, opštine i grada primjenjuju propisi o radnim odnosima, koji važe za državne
službenike i namještenike organa državne službe i to: za vatrogasce koji imaju visoku stručnu spremu najmanje VII stepen
i primjenjuju se odredbe Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”,
br.: 29/03, 23/04 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a za vatrogasce koji imaju višu ili srednju stručnu spremu i imaju status
namještenika, primjenjuje su odredbe Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), te pitanja koja su određena ovim zakonom.
Međutim, prema navodima podnosioca zahtjeva razlog za pokretanje postupka zaštite prava na lokalnu samoupravu
je taj što je u članu 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, propisano da zbog posebnih uslova rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva, visina sredstava za plate starješine profesionalne vatrogasne
jedinice, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici organa uprave civilne zaštite Federacije,
kantona, opštine i grada, kao i za inspektore, određuje se kao za državne službenike i namještenike, uvećana za 30%, a da
ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim jedinicama imaju dodatak na platu do 20%.
Sem toga, ovi organi vlasti u odnosu na jedinicu lokalne samouprave, u postupku donošenja Zakona o zaštiti od požara i
vatrogastvu nisu, prema relevantnim odredbama člana 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i člana 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, proveli propisanu proceduru konsultacija, niti
su prilikom propisivanja navedenih uvećanja na ime dodatka na platu za 30%, odnosno, dodatka na platu do 20%, izvršili
prenos potrebnih finansijskih sredstava, kako bi jedinicama lokalne samouprave osigurali odgovarajuća finansijska sredstva za uvećanje plata zaposlenicima na poslovima u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici i organima uprave civilne zaštite,
kako je to propisano članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
Prema navodima podnosioca zahtjeva i informacija Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, broj:
350/16 od 27.04.2016. godine, broj: 7/17 od 05.01.2017. godine, nesumljivo je da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije vršio nikakve konsultacije sa tim savezom, ni sa jedinicama lokalne samouprave. Članom 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je da su federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne
u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču,
te da se konsultovanje u smislu prethodnog stava ovoga člana vrši putem Saveza opština i gradova Federacije Bosne i
Hercegovine. Sličnu odredbu o obavezi konsultacije jedinica lokalne samouprave sadrži i Evropska povelja o lokalnoj samoupravi (član 4. stav 6.) Stoga se zahtjev podnosioca zahtjeva može smatrati osnovanim i sa tog proceduralnog aspekta,
a ne samo materijalno-pravnog, na šta ukazuje i podnosilac zahtjeva.
U tom smislu, Ustavni sud Federacije konstatuje da je članom 10. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine propisana mogućnost da poslovi federalne i kantonalne vlasti mogu biti povjereni jedinici
lokalne samouprave, nakon konsultacije tijela jedinice lokalnih vlasti kojim se poslovi povjeravaju, ali kako je to propisano članom 11. istoga Zakona, prijenos i povjeravanje poslova jedinicama lokalne samouprave bit će praćeno dodjelom
sredstava potrebnih za njihovo djelotvorno obavljanje.
Za meritorno rješavanje ovog ustavnopravnog predmeta, Ustavni sud Federacije je kao nesporno utvrdio da je članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu nametnuta obaveza jedinici lokalne samouprave da zbog posebnih
uslova rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva, visina sredstava za plate starješina
profesionalne vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici organa uprave
civilne zaštite Federacije, kantona, opštine i grada, kao i za inspektore, određuju se kao za državne službenike i namještenike, uvećana za 30%, a ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim jedinicama imaju
dodatak na platu do 20%. Nadalje, da se radna mjesta za koja se predviđaju navedena uvećanja plata utvrđuju u pravilniku o platama i naknadama tijela civilne zaštite opštine i kantona, a prema radnim mjestima koja su za profesionalnu
vatrogasnu jedinicu utvrđena u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji tih organa. Ove zakonske norme su kogentne prirode
i obavezuju Opštinu Banovići, kao poslodavca, da vrši pomenute isplate uz navedene procente uvećanih plata, nezavisno
od svojih mogućnosti, a na štetu ostalih opštinskih zaposlenika, kojim se, takođe iz istog budžeta opštine isplaćuje plata,
a ta novčana sredstava u opštinskom budžetu su ograničena. Stoga prenos predviđenog uvećanja plata, bez obzira što nije
utvrđena osnovica istih, svakako opterećuju budžet Opštine Banovići i navedeno povećanje treba da prati i dogovarajući
izvori finansiranja, odnosno prenos finansijskih sredstava od strane Federacije Bosne i Hercegovine, a što je nužno da bi
se efikasno realizovale zakonske obaveze iz ovog značajnog područja zaštite od požara i vatrogastva.
Iz svih naprijed navedenih razloga, Ustavni sud Federacije donio je presudu kao u izreci, te će objavljivanjem ove
presude u „Službenim novinama Federacije BiH” prestati obaveza Opštine Banovići na provođenje člana 114. Zakona o
zaštiti od požara i vatrogastvu.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir, predsjednica Suda, Mirjana
Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen
Srdić, sudije Suda.

							

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir

Petak, 04.08.2017. god.
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Bosna i Hercegovina					
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: U-2/17
Sarajevo, 04.07.2017. godine								
			
						
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Načelnika Općine Banovići za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u svezi s primjenom članka 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, na temelju članka IV.C.3.10.
(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u svezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na
sjednici bez javne rasprave, održanoj dana 04.07.2017. godine donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da je člankom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj:
64/09), povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Banovići, jer su joj nametnute obveze bez dodjele sredstava
potrebnih za njihovo djelotvorno obavljanje.
2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH”, „Službenim novinama Tuzlanskog kantona” i „Službenom glasniku Općine Banovići”.
O b r a z l o ž e nj e
1.

Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Načelnik Općine Banovići (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) dana 04.01.2017. godine, podnio je zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u svezi s primjenom članka 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
Podnositelj zahtjeva, na temelju Amandmana XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine je ovlašten za pokretanje postupka za zaštitu prava na lokalnu samoupravu.
2.

Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu su: podnositelj zahtjeva i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao donositelj Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
3.

Navodi zahtjeva

Podnositelj zahtjeva navodi da je odredbom članka 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu propisano da zbog
posebnih uvjeta rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva, visina sredstava za plaće
starješina profesionalne vatrogasne postrojbe, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi organa uprave civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada, kao i za inspektore navedene u zakonu određuju se kao plaće
za državne službenike i namještenike, uvećane za 30%, a da ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim
vatrogasnim postrojbama imaju dodatak na plaću od 20%. Radna mjesta za koja se predviđaju navedena uvećanja plaće
utvrđuju se u pravilniku o plaćama i naknadama organa uprave civilne zaštite općine i kantona, a prema radnim mjestima
koja su za profesionalnu vatrogasnu postrojbu utvrđena u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tih organa. Naime, ovakve
zakonske odredbe viših organa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nameću obvezu Općini Banovići, kao poslodavcu,
da određenoj kategoriji uposlenika vrši isplate dodataka na plaće, čime se uvećava masa novčanih sredstava potrebnih za
isplatu plaće, neovisno od mogućnosti, a na štetu ostalih uposlenika koji primaju plaću iz općinskog proračuna što djeluje
destimulirajuće na poslove koje oni obavljaju. Općina Banovići, kao jedinica lokalne samouprave, ni u jednoj fazi donošenja navedenog zakona nije bila konzultirana, već su joj drugi organi nametnuli obveze, a da pri tome nisu izvršeni određeni transferi sredstava kako bi te obveze bile izvršene, čime su prekršene odredbe članka 4. stavak 6. Europske povelje o
lokalnoj samoupravi, te članka 8. stavak 2. i čl. 10., 11., 53., 56. i 58. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 49/06 i 51/09).
Podnositelj zahtjeva predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će se utvrditi da je Zakon o zaštiti od
požara i vatrogastvu donesen bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave, što je u suprotnosti sa Zakonom o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi, odnosno da se utvrdi
povreda prava Općine Banovići na lokalnu samoupravu.
4.

Navodi odgovora na zahtjev

Sukladno s člankom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-2/17 od 09.01.2017. godine zatražio od
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Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odgovor na zahtjev podnositelja u roku
od 30 dana od dana prijema akta. Odgovor nije dostavljen.
Ustavni sud Federacije u tijeku priprema za odlučivanje u predmetima ovog Suda broj: U-9/16 od 11.04.2016. godine
i U-34/16 od 27.12.2016. godine zatražio dostavljanje podataka od Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine da li su konzultirani prilikom donošenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Savez općina i gradova Federacije
Bosne i Hercegovine je aktom broj: 350/16 od 27.04.2016. godine i aktom broj: 7/17 od 05.01.2017. godine je izvijestio
Ustavni sud Federacije da nije bio konzultiran u postupku donošenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
5.

Sjednica Suda bez javne rasprave

Obzirom da u ovom ustavnopravnom predmetu nije bilo potrebno neposredno raspraviti pitanja značajna za donošenje odluke, Ustavni sud Federacije je o zahtjevu ovlaštenog podnositelja odlučio na sjednici Suda bez javne rasprave.
6.

Relevantno pravo

A) Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02,
63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08)
Amandman XCVI
na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
U članku IV.C.10. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
„ (3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu
pokrenuti općine i gradovi, kao i udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, načelnika
općine ili gradonačelnika grada, ili udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.”
Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).
(1) U općini se ostvaruje lokalna samouprava.

Članak VI.2. (1)

B) Europska povelja o lokalnoj samoupravi
(„Službeni list R BiH”, broj: 31/94)
Članak 4.
Djelokrug lokalne samouprave
1. Osnovna prava i dužnosti lokalnih vlasti bit će utvrđeni ustavom ili statutom, time se, međutim, ne sprječava prenošenje na lokalne vlasti prava i odgovornosti za specifične zadatke, sukladno sa zakonom.
2. Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno diskreciono pravo da provode svoje inicijative u svezi sa svim
stvarima koje nisu isključene iz njihove nadležnosti, niti stavljene u nadležnost neke druge vlasti.
3. Javni poslovi će se po pravilu, vršiti prije svega od strane onih vlasti koje su najbliže građanima. Prilikom prenošenja odgovornosti na neku drugu vlast vodit će se računa o obimu i prirodi posla, kao i o zahtjevima efikasnosti i
ekonomičnosti.
4. Prava povjerena lokalnim vlastima će po pravilu biti puna i isključiva. Ona ne smiju biti uskraćena ili ograničena
od strane neke druge – centralne ili regionalne vlasti, osim u slučajevima predviđenim zakonom.
5. U slučajevima prenošenja ovlaštenja sa centralnih i regionalnih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima će, u što je
moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da prilagođavaju njihovo provođenje u lokalnim uvjetima.
6. Lokalne vlasti će biti konzultirane, u najvećoj mogućoj mjeri, blagovremeno i na odgovarajući način, u procesu
planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču.
C) Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 49/06 i 51/09)
Članak 8.
Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadležnosti ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim
pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na
temelju ustava i zakona.
Ona će biti samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti, koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene
od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i u okvirima utvrđenim ustavom i zakonom.
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebice spadaju:
- (…)
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara;
- utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
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-

utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave;
(…);
donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i pristojbama iz nadležnosti jedinice lokalne samoupra-

-

(…).

Članak 10.
Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti mogu biti povjereni jedinici lokalne samouprave zakonom nakon konzultiranja organa lokalnih vlasti kojima se navedeni poslovi povjeravaju, uzimajući u obzir načelo supsidijarnosti i sposobnosti
lokalnih vlasti i njihove administracije da te poslove efikasno obavljaju.
Članak 11.
Prijenos i povjeravanje novih poslova jedinicama lokalne samouprave bit će praćeni dodjelom sredstava potrebnih
za njihovo efikasno obavljanje.
Članak 53.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su da razmotre inicijative, prijedloge i sugestije jedinica lokalne samouprave i o svom stavu i poduzetim aktivnostima obavijeste jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana prijema
inicijative, prijedloga ili sugestije.
Članak 56.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri da konzultiraju jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.
Konzultiranje u smislu prethodnog stavka ovog članka federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem saveza općina i gradova.
Članak 58.
Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o osnovama lokalne samouprave („Službene novine
federacije BiH”, broj: 6/95).
Federacije BiH i kantoni dužni su usuglasiti svoje zakone s ovim Zakonom, te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti,
kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog
stupanja na snagu.
Jedinice lokalne samouprave dužne su usuglasiti svoje statute sa ovim Zakonom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju da važe odredbe kantonalnih zakona o lokalnoj samoupravi s odredbama
ovog Zakona.
D. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
(„Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/03)

ciju.

Članak 2. stavak 2.
Poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća su od općeg značaja za FederaE. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu
(„Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09)

Članak 1.
Ovim zakonom uređuje ustrojstvo i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i sprovođenje mjera zaštite od požara, ustrojstvo i funkcioniranje vatrogastva i gašenje požara (vatrogasne intervencije), stručno osposobljavanje
i usavršavanje uposlenih osoba i vatrogasaca, financiranje i druga pitanja od značaja za ustrojstvo i funkcioniranje zaštite
od požara i vatrogastva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije).
Članak 3.
Zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih nepogoda i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: prirodne i druge nesreće) u Federaciji koji je uređen Zakonom
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH”, br.:
39/03 i 22/06), pa se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo ustrojavaju i funkcioniraju u okviru tog sustava, a vrši se na
način predviđen ovim zakonom.
Članak 114.
Zbog posebnih uvjeta rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva iz članka 68.
ovog zakona, visina sredstava za plaće strarješine profesionalne vatrogasne postrojbe, njihove zamjenike i vatrogasce u
profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi organa uprave civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada, kao i za inspektore
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iz članka 146. stavak 1., članka 148. stavak 1. i članka 151. stavak 3. ovog zakona, određuju se kao za državne službenike
i namještenike, uvećana za 30%, a ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim jedinicama
imaju dodatak na plaću do 20%.
Radna mjesta iz stavka 1. ovog članka za koja pripada uvećanje plaće za 30%, odnosno do 20%, utvrđuju se u pravilniku o plaćama i naknadama tijela uprave civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada, a prema radnim mjestima
koja su za profesionalnu vatrogasnu postrojbu utvrđena u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tih organa.
F. Statut Općine Banovići
(„Službeni glasnik Općine Banovići”, br.: 03/08 i 11/11)
Članak 2.
Općina Banovići je jedinica lokalne samouprave sa pravima i obvezama utvrđenim ustavom i zakonom. Općina
Banovići je pravna osoba.
Članak 15. stavak 1. toč. 16. i 17.
Općina obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, i to posebice poslove koji se odnose na:
(...).
• analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za
ova pitanja,
• organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih
nepogoda i prirodnih nesreća,
(...).
7.

Sudska praksa

Presuda Ustavnog suda Federacije broj: U-9/16 od 30.11.2016. godine, objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 1/17 i broj: U-34/16 od 14.06.2017. godine.
8.

Činjenično stanje i stav Ustavnog Suda Federacije

Podnositelj u zahtjevu tvrdi, da je člankom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općini Banovići, kao jedinici lokalne samouprave, jer se njime nameće obveza Općini Banovići da
se, zbog posebnih uvjeta rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova u vatrogastvu, visina sredstava
za plaće starješina profesionalne vatrogasne postrojbe, njihovih zamjenika i vatrogasaca u profesionalnoj vatrogasnoj
postrojbi organa uprave civilne zaštite općine i kantona, kao i za inspektore, uvećava za 30%, a za ostale službenike i
namještenike na poslovima profesionalne vatrogasne postrojbe, se uvećava za 20%, na ime dodatka na plaću, koju im
isplaćuje Općina Banovići. Nadalje ističe da Općina Banovići nije konzultirana u postupku donošenja navedenog zakona,
u smislu čl. 56. i 58. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, zbog čega je povrijeđeno
pravo na lokalnu samoupravu ovoj općini.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio traženi odgovor na navode podnositelja zahtjeva.
U rješavanju ovoga ustavnopravnog predmeta Ustavni sud Federacije je razmatrao zahtjev podnositelja, priloženu
dokumentaciju, te na temelju jasno utvrđenog činjeničnog stanja primijenio relevantne odredbe Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine, Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine, te pritom analizirao odredbe Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kao i Statut Općine Banovići.
Zaštitu prava na lokalnu samoupravu, prema relevantnim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine osigurava Ustavni sud Federacije.
Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, u članku 1. propisano je da se ovim Zakonom uređuje ustrojstvo i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i sprovođenje mjera zaštite od požara, ustrojstvo i funkcioniranje
vatrogastva i gašenje požara (vatrogasne intervencije), stručno osposobljavanje i usavršavanje uposlenih osoba i vatrogasaca, financiranje i druga pitanja bitna za ustrojstvo i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva u Federaciji Bosne
i Hercegovine. U članku 3. istog Zakona propisano je da zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog
sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih mogućih nesreća u Federaciji, koji
je uređen Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine
Federacije BiH”, br.: 39/03 i 22/06), pa se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo ustrojavaju i funkcioniraju u okviru
tog sustava, a vrši se na način predviđen ovim zakonom. Stoga je, radi bolje i efikasnije organizacije zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara izvršena podjela prava i dužnosti tijela Federacije, kantona, općine i grada, sa točno određenim
nadležnostima. Analogno ovome, Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva je propisano da se financijska sredstva za
potrebe zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine osiguravaju u proračunu Federacije
Bosne i Hercegovine (članak 11.), a za potrebe zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti kantona u proračunu kantona
(članak 14.), te za nadležnost općine i grada u proračunu općine, odnosno grada (članak 16.). Slično ovome, propisan je
radno-pravni status vatrogasaca i njihove naknade (članak 104.), pri čemu je propisano da se na radne odnose vatrogasaca
koji se nalaze u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi kantona, općine i grada primjenjuju propisi o radnim odnosima, koji
važe za državne službenike i namještenike organa državne službe i to: za vatrogasce koji imaju visoku stručnu spremu naj-
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manje VII stupanj i primjenjuju se odredbe Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH”, br.: 29/03, 23/04 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a za vatrogasce koji imaju višu ili srednju stručnu
spremu i imaju status namještenika, primjenjuju su odredbe Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), te pitanja koja su određena ovim zakonom.
Međutim, prema navodima podnositelja zahtjeva razlog za pokretanje postupka zaštite prava na lokalnu samoupravu
je taj što je u članku 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, propisano da zbog posebnih uvjeta rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva, visina sredstava za plaće starješine profesionalne vatrogasne
postrojbe, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi organa uprave civilne zaštite Federacije,
kantona, općine i grada, kao i za inspektore, određuje se kao za državne službenike i namještenike, uvećana za 30%, a da
ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim postrojbama imaju dodatak na plaću do 20%.
Sem toga, ovi organi vlasti u odnosu na jedinicu lokalne samouprave, u postupku donošenja Zakona o zaštiti od požara
i vatrogastvu nisu, prema relevantnim odredbama članka 4. stav 6. Europske povelje o lokalnoj samoupravi i članka 56.
Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, proveli propisanu proceduru konzultacija, niti
su prilikom propisivanja navedenih uvećanja na ime dodatka na plaću za 30%, odnosno, dodatka na plaću do 20%, izvršili prijenos potrebnih financijskih sredstava, kako bi jedinicama lokalne samouprave osigurali odgovarajuća financijska
sredstva za uvećanje plaća uposlenicima na poslovima u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi i organima uprave civilne
zaštite, kako je to propisano člankom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
Prema navodima podnositelja zahtjeva i informacija Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, broj:
350/16 od 27.04.2016. godine, broj: 7/17 od 05.01.2017. godine, nesumljivo je da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije vršio nikakve konzultacije s tim savezom, ni sa jedinicama lokalne samouprave. Člankom 56. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je da su federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne u
najvećoj mogućoj mjeri konzultirati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču,
te da se konzultiranje u smislu prethodnog stavka ovoga članka vrši putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i
Hercegovine. Sličnu odredbu o obvezi konzultacije jedinica lokalne samouprave sadrži i Europska povelja o lokalnoj
samoupravi (članak 4. stavak 6.) Stoga se zahtjev podnositelja zahtjeva može smatrati utemeljenim i sa tog proceduralnog
aspekta, a ne samo materijalno-pravnog, na šta ukazuje i podnositelj zahtjeva.
U tom smislu, Ustavni sud Federacije konstatira da je člankom 10. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine propisana mogućnost da poslovi federalne i kantonalne vlasti mogu biti povjereni jedinici
lokalne samouprave, nakon konzultacije tijela jedinice lokalnih vlasti kojim se poslovi povjeravaju, ali kako je to propisano člankom 11. istoga Zakona, prijenos i povjeravanje poslova jedinicama lokalne samouprave bit će praćeno dodjelom
sredstava potrebnih za njihovo djelotvorno obavljanje.
Za meritorno rješavanje ovog ustavnopravnog predmeta, Ustavni sud Federacije je kao nesporno utvrdio da je člankom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu nametnuta obveza jedinici lokalne samouprave da zbog posebnih uvjeta
rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva, visina sredstava za plaće starješina profesionalne vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi organa uprave civilne
zaštite Federacije, kantona, općine i grada, kao i za inspektore, određuju se kao za državne službenike i namještenike,
uvećana za 30%, a ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim postrojbama imaju dodatak na plaću do 20%. Nadalje, da se radna mjesta za koja se predviđaju navedena uvećanja plaća utvrđuju u pravilniku o
plaćama i naknadama tijela civilne zaštite općine i kantona, a prema radnim mjestima koja su za profesionalnu vatrogasnu
jedinicu utvrđena u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tih organa. Ove zakonske norme su kogentne prirode i obvezuju
Općinu Banovići, kao poslodavca, da vrši pomenute isplate uz navedene procente uvećanih plaća, neovisno od svojih mogućnosti, a na štetu ostalih općinskih uposlenika, kojim se, također iz istog proračuna općine isplaćuje plaća, a ta novčana
sredstava u općinskom proračunu su ograničena. Stoga prijenos predviđenog uvećanja plaća, bez obzira što nije utvrđena
osnovica istih, svakako opterećuje proračun Općine Banovići i navedeno povećanje treba da prati i dogovarajući izvori
financiranja, odnosno prijenos financijskih sredstava od strane Federacije Bosne i Hercegovine, a što je nužno da bi se
efikasno realizirale zakonske obveze iz ovog značajnog područja zaštite od požara i vatrogastva.
Iz svih naprijed navedenih razloga, Ustavni sud Federacije donio je presudu kao u izreci, te će objavljivanjem ove
presude u „Službenim novinama Federacije BiH” prestati obveza Općine Banovići na provođenje članka 114. Zakona o
zaštiti od požara i vatrogastvu.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir, predsjednica Suda, Mirjana
Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen
Srdić, suci Suda.

							

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir
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Босна и Херцеговина					
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Број: У-2/17
Сарајево, 04.07.2017. године								
			
						
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући о захтјеву Начелника Општине Бановићи за заштиту
права на локалну самоуправу у вези са примјеном члана 114. Закона о заштити од пожара и ватрогаству, на основу
члана IV.Ц.3.10. (3) Устава Федерације Босне и Херцеговине, а у вези са Амандманом XCVI на Устав Федерације
Босне и Херцеговине, на сједници без јавне расправе, одржаној дана 04.07.2017. године донио је
ПРЕСУДУ
1. Утврђује се да је чланом 114. Закона о заштити од пожара и ватрогаству („Службене новине Федерације
БиХ”, број: 64/09), повријеђено право на локалну самоуправу Општине Бановићи, јер су јој наметнуте обавезе без
додјеле средстава потребних за њихово дјелотворно обављање.
2. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ”, „Службеним новинама Тузланског кантона”
и „Службеном гласнику Општине Бановићи”.
Образложење
1.

Подносилац захтјева и предмет захтјева

Начелник Општине Бановићи (у даљем тексту: подносилац захтјева) Уставном суду Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) дана 04.01.2017. године, поднио је захтјев за заштиту
права на локалну самоуправу у вези са примјеном члана 114. Закона о заштити од пожара и ватрогаству.
Подносилац захтјева, на основу Амандмана XCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине је овлашћен за
покретање поступка за заштиту права на локалну самоуправу.
2.

Странке у поступку

Странке у поступку у овом предмету су: подносилац захтјева и Парламент Федерације Босне и Херцеговине,
као доносилац Закона о заштити од пожара и ватрогаству.
3.

Наводи захтјева

Подносилац захтјева наводи да је одредбом члана 114. Закона о заштити од пожара и ватрогаству прописано
да због посебних услова рада, тежине и природе посла и одговорности за обављање послова ватрогаства,
висина средстава за плате старјешина професионалне ватрогасне јединице, њихове замјенике и ватрогасце у
професионалној ватрогасној јединици органа управе цивилне заштите Федерације, кантона, општине и града,
као и за инспекторе наведене у закону одређују се као плате за државне службенике и намјештенике, увећане за
30%, а да остали службеници и намјештеници на пословима у професионалним ватрогасним јединицама имају
додатак на плату од 20%. Радна мјеста за која се предвиђају наведена увећања плате утврђују се у правилнику
о платама и накнадама органа управе цивилне заштите општине и кантона, а према радним мјестима која су
за професионалну ватрогасну јединицу утврђена у правилнику о унутрашњој организацији тих органа. Наиме,
овакве законске одредбе виших органа власти у Федерацији Босне и Херцеговине намећу обавезу Општини
Бановићи, као послодавцу, да одређеној категорији запосленика врши исплате додатака на плате, чиме се увећава
маса новчаних средстава потребних за исплату плате, независно од могућности, а на штету осталих запосленика
који примају плату из општинског буџета што дјелује дестимулирајуће на послове које они обављају. Општина
Бановићи, као јединица локалне самоуправе, ни у једној фази доношења наведеног закона није била консултована,
већ су јој други органи наметнули обавезе, а да при томе нису извршени одређени трансфери средстава како би
те обавезе биле извршене, чиме су прекршене одредбе члана 4. став 6. Европске повеље о локалној самоуправи,
те члана 8. став 2. и чл. 10., 11., 53., 56. и 58. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 49/06 и 51/09).
Подносилац захтјева предлаже да Уставни суд Федерације донесе пресуду којом ће се утврдити да је Закон о
заштити од пожара и ватрогаству донесен без сагласности јединице локалне самоуправе, што је у супротности са
Законом о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине и Европској повељи о локалној
самоуправи, односно да се утврди повреда права Општине Бановићи на локалну самоуправу.
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Наводи одговора на захтјев

У складу са чланом 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ”, бр.: 6/95 и 37/03), Уставни суд Федерације је актом број: У-2/17 од 09.01.2017. године
затражио од Представничког дома и Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине одговор на захтјев
подносиоца у року од 30 дана од дана пријема акта. Одговор није достављен.
Уставни суд Федерације у току припрема за одлучивање у предметима овог Суда број: У-9/16 од 11.04.2016.
године и У-34/16 од 27.12.2016. године затражио достављање података од Савеза општина и градова Федерације
Босне и Херцеговине да ли су консултовани приликом доношења Закона о заштити од пожара и ватрогаству. Савез
општина и градова Федерације Босне и Херцеговине је актом број: 350/16 од 27.04.2016. године и актом број: 7/17
од 05.01.2017. године је извијестио Уставни суд Федерације да није био консултован у поступку доношења Закона
о заштити од пожара и ватрогаству.
5.

Сједница Суда без јавне расправе

Обзиром да у овом уставноправном предмету није било потребно непосредно расправити питања значајна
за доношење одлуке, Уставни суд Федерације је о захтјеву овлашћеног подносиоца одлучио на сједници Суда без
јавне расправе.
6.

Релевантно право

A) Устав Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02,
63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 и 88/08)
Амандман XCVI
на Устав Федерације Босне и Херцеговине
У члану IV.Ц.10. иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи :
„ (3) Заштиту права на локалну самоуправу осигурава Уставни суд. Такав поступак пред Уставним судом могу
покренути општине и градови, као и удружења општина и градова Федерације Босне и Херцеговине. Уставни суд
одлучује о споровима између јединица локалне самоуправе и кантона или Федерације на захтјев општинског или
градског вијећа, начелника општине или градоначелника града, или удружења општина и градова Федерације
Босне и Херцеговине.”
Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (4) и (5).
Члан VI.2. (1)
(1) У општини се остварује локална самоуправа.
B) Европска повеља о локалној самоуправи
(„Службени лист Р БиХ”, број: 31/94)
Члан 4.
Дјелокруг локалне самоуправе
1. Основна права и дужности локалних власти бит ће утврђени уставом или статутом, тиме се, међутим, не
спрјечава преношење на локалне власти права и одговорности за специфичне задатке, у складу са законом.
2. Локалне власти ће, у границама закона, имати пуно дискреционо право да проводе своје иницијативе у вези
са свим стварима које нису искључене из њихове надлежности, нити стављене у надлежност неке друге власти.
3. Јавни послови ће се по правилу, вршити прије свега од стране оних власти које су најближе грађанима.
Приликом преношења одговорности на неку другу власт водит ће се рачуна о обиму и природи посла, као и о
захтјевима ефикасности и економичности.
4. Права повјерена локалним властима ће по правилу бити пуна и искључива. Она не смију бити ускраћена или
ограничена од стране неке друге – централне или регионалне власти, осим у случајевима предвиђеним законом.
5. У случајевима преношења овлашћења са централних и регионалних на локалне власти, локалним властима
ће, у што је могуће већој мјери, бити дозвољено да прилагођавају њихово провођење у локалним условима.
6. Локалне власти ће бити консултоване, у највећој могућој мјери, правовремено и на одговарајући начин, у
процесу планирања и доношења одлука о свим стварима које их се директно тичу.
C) Закон о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 49/06 и 51/09)
Члан 8.
Јединица локалне самоуправе има властите надлежности установљене уставом и законом и има право бавити
се свим питањима од локалног значаја која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена у надлежност
неке друге власти на основу устава и закона.
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Она ће бити самостална у одлучивању о питањима из властитих надлежности, које не могу бити ограничене
или ускраћене од федералних или кантоналних власти, осим у случајевима и у оквирима утврђеним уставом и
законом.
У властите надлежности јединице локалне самоуправе посебно спадају:
- (…)
- утврђивање политике кориштења и утврђивање висине накнада за коришћење јавних добара;
- утврђивање и вођење политике располагања, коришћења и управљања грађевинским земљиштем;
- утврђивање политике управљања и располагања имовином јединице локалне самоуправе;
- (…);
- доношење прописа о порезима, накнадама, доприносима и таксама из надлежности јединице локалне
самоуправе;
- (…).
Члан 10.
Послови федералних и кантоналних власти могу бити повјерени јединици локалне самоуправе законом
након консултовања органа локалних власти којима се наведени послови повјеравају, узимајући у обзир принцип
супсидијарности и способности локалних власти и њихове администрације да те послове ефикасно обављају.
Члан 11.
Пренос и повјеравање нових послова јединицама локалне самоуправе бит ће праћени додјелом средстава
потребних за њихово ефикасно обављање.
Члан 53.
Федералне, односно кантоналне власти дужне су да размотре иницијативе, приједлоге и сугестије јединица
локалне самоуправе и о свом ставу и предузетим активностима обавијесте јединице локалне самоуправе у року од
30 дана од дана пријема иницијативе, приједлога или сугестије.
Члан 56.
Федералне, односно кантоналне власти дужне су у највећој могућој мјери да консултују јединице локалне
самоуправе у поступку доношења прописа који их се директно тичу.
Консултовање у смислу претходног става овог члана федералне, односно кантоналне власти врше путем
савеза општина и градова.
Члан 58.
Даном ступања на снагу овог Закона престаје да важи Закон о основама локалне самоуправе („Службене
новине федерације БиХ”, број: 6/95).
Федерације БиХ и кантони дужни су ускладити своје законе са овим Законом, те извршити пренос послова
и надлежности, као и одговорности додијељених јединицама локалне самоуправе овим Законом у року од шест
мјесеци од дана његовог ступања на снагу.
Јединице локалне самоуправе дужне су ускладити своје статуте са овим Законом у року од 12 мјесеци од дана
његовог ступања на снагу.
Ступањем на снагу овог Закона престају да важе одредбе кантоналних закона о локалној самоуправи са
одредбама овог Закона.
Д. Закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа
(„Службене новине Федерације БиХ”, број: 39/03)
Члан 2. став 2.
Послови заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа су од општег
значаја за Федерацију.
Е. Закон о заштити од пожара и ватрогаству
(„Службене новине Федерације БиХ”, број 64/09)
Члан 1.
Овим законом уређује организација и функционисање заштите од пожара и
ватрогаства, планирање и спровођење мјера заштите од пожара, организација и функционисање ватрогаства и
гашење пожара (ватрогасне интервенције), стручно оспособљавање и усавршавање запослених лица и ватрогасаца,
финансирање и друга питања од значаја за организацију и функционисање заштите од пожара и ватрогаства у
Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерације).
Члан 3.
Заштита од пожара и ватрогаство чине саставни дио јединственог система заштите и спашавања људи и
материјалних добара од природних непогода и других несрећа (у даљњем тексту: природне и друге несреће) у
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Федерацији који је уређен Законом о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других
несрећа („Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 39/03 и 22/06), па се ради тога заштита од пожара и ватрогаство
организују и функционишу у оквиру тог система, а врши се на начин предвиђен овим законом.
Члан 114.
Због посебних услова рада, тежине и природе посла и одговорности за обављање послова ватрогаства из члана
68. овог закона, висина средстава за плате страрјешине професионалне ватрогасне јединице, њихове замјенике и
ватрогасце у професионалној ватрогасној јединици органа управе цивилне заштите Федерације, кантона, општине
и града, као и за инспекторе из члана 146. став 1., члана 148. став 1. и члана 151. став 3. овог закона, одређују се
као за државне службенике и намјештенике, увећана за 30%, а остали службеници и намјештеници на пословима
у професионалним ватрогасним јединицама имају додатак на плату до 20%.
Радна мјеста из става 1. овог члана за која припада увећање плате за 30%, односно до 20%, утврђују се
у правилнику о платама и накнадама тијела управе цивилне заштите Федерације, кантона, општине и града, а
према радним мјестима која су за професионалну ватрогасну јединицу утврђена у правилнику о унутрашњој
организацији тих органа.
Ф. Статут Општине Бановићи
(„Службени гласник Општине Бановићи”, бр.: 03/08 и 11/11)
Члан 2.
Општина Бановићи је јединица локалне самоуправе са правима и обавезама утврђеним уставом и законом.
Општина Бановићи је правно лице.
Члан 15. став 1. тач. 16. и 17.
Општина обавља послове којима се непосредно остварују потребе грађана, и то нарочито послове који се
односе на:
(...).
• анализа стања јавног реда и мира, сигурности људи и имовине, те предлагање мјера према надлежним
органима за ова питања,
• организовање, провођење и одговорност за мјере заштите и спашавања људи и материјалних добара од
елементарних непогода и природних катастрофа,
(...).
7.

Судска пракса

Пресуда Уставног суда Федерације број: У-9/16 од 30.11.2016. године, објављена у „Службеним новинама
Федерације БиХ”, број: 1/17 и број: У-34/16 од 14.06.2017. године.
8.

Чињенично стање и став Уставног Суда Федерације

Подносилац у захтјеву тврди, да је чланом 114. Закона о заштити од пожара и ватрогаству повријеђено
право на локалну самоуправу Општини Бановићи, као јединици локалне самоуправе, јер се њиме намеће обавеза
Општини Бановићи да се, због посебних услова рада, тежине и природе посла и одговорности за обављање послова
у ватрогаству, висина средстава за плате старјешина професионалне ватрогасне јединице, њихових замјеника и
ватрогасаца у професионалној ватрогасној јединици органа управе цивилне заштите општине и кантона, као и
за инспекторе, увећава за 30%, а за остале службенике и намјештенике на пословима професионалне ватрогасне
јединице, се увећава за 20%, на име додатка на плату, коју им исплаћује Општина Бановићи. Надаље истиче да
Општина Бановићи није консултована у поступку доношења наведеног закона, у смислу чл. 56. и 58. Закона о
принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, због чега је повријеђено право на локалну
самоуправу овој општини.
Парламент Федерације Босне и Херцеговине није доставио тражени одговор на наводе подносиоца захтјева.
У рјешавању овога уставноправног предмета Уставни суд Федерације је разматрао захтјев подносиоца,
приложену документацију, те на основу јасно утврђеног чињеничног стања примијенио релевантне одредбе
Устава Федерације Босне и Херцеговине, Европске повеље о локалној самоуправи и Закона о принципима локалне
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, те притом анализирао одредбе Закона о заштити од пожара и
ватрогаству, као и Статут Општине Бановићи.
Заштиту права на локалну самоуправу, према релевантним одредбама Устава Федерације Босне и Херцеговине
осигурава Уставни суд Федерације.
Законом о заштити од пожара и ватрогаству, у члану 1. прописано је да се овим Законом уређује организација и
функционисање заштите од пожара и ватрогаства, планирање и спровођење мјера заштите од пожара, организација и
функционисање ватрогаства и гашење пожара (ватрогасне интервенције), стручно оспособљавање и усавршавање
запослених лица и ватрогасаца, финансирање и друга питања битна за организацију и функционисање заштите
од пожара и ватрогаства у Федерацији Босне и Херцеговине. У члану 3. истог Закона прописано је да заштита од
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пожара и ватрогаство чине саставни дио јединственог система заштите и спашавања људи и материјалних добара
од природних непогода и других могућих несрећа у Федерацији, који је уређен Законом о заштити и спашавању
људи и материјалних добара од природних и других несрећа („Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 39/03
и 22/06), па се ради тога заштита од пожара и ватрогаство организују и функционишу у оквиру тог система, а
врши се на начин предвиђен овим законом. Стога је, ради боље и ефикасније организације заштите и спашавања
људи и материјалних добара извршена подјела права и дужности тијела Федерације, кантона, општине и града,
са тачно одређеним надлежностима. Аналогно овоме, Законом о заштити од пожара и ватрогаства је прописано
да се финансијска средства за потребе заштите од пожара и ватрогаства из надлежности Федерације Босне и
Херцеговине осигуравају у буџету Федерације Босне и Херцеговине (члан 11.), а за потребе заштите од пожара
и ватрогаства из надлежности кантона у буџету кантона (члан 14.), те за надлежност општине и града у буџету
општине, односно града (члан 16.). Слично овоме, прописан је радно-правни статус ватрогасаца и њихове
накнаде (члан 104.), при чему је прописано да се на радне односе ватрогасаца који се налазе у професионалној
ватрогасној јединици кантона, општине и града примјењују прописи о радним односима, који важе за државне
службенике и намјештенике органа државне службе и то: за ватрогасце који имају високу стручну спрему најмање
ВИИ степен и примјењују се одредбе Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ”, бр.: 29/03, 23/04 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12), а за ватрогасце који имају вишу или
средњу стручну спрему и имају статус намјештеника, примјењује су одредбе Закона о намјештеницима у органима
државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, број: 49/05), те питања
која су одређена овим законом.
Међутим, према наводима подносиоца захтјева разлог за покретање поступка заштите права на локалну
самоуправу је тај што је у члану 114. Закона о заштити од пожара и ватрогаства, прописано да због посебних
услова рада, тежине и природе посла и одговорности за обављање послова ватрогаства, висина средстава за плате
старјешине професионалне ватрогасне јединице, њихове замјенике и ватрогасце у професионалној ватрогасној
јединици органа управе цивилне заштите Федерације, кантона, општине и града, као и за инспекторе, одређује
се као за државне службенике и намјештенике, увећана за 30%, а да остали службеници и намјештеници на
пословима у професионалним ватрогасним јединицама имају додатак на плату до 20%. Сем тога, ови органи
власти у односу на јединицу локалне самоуправе, у поступку доношења Закона о заштити од пожара и ватрогаству
нису, према релевантним одредбама члана 4. став 6. Европске повеље о локалној самоуправи и члана 56. Закона о
принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, провели прописану процедуру консултација,
нити су приликом прописивања наведених увећања на име додатка на плату за 30%, односно, додатка на плату
до 20%, извршили пренос потребних финансијских средстава, како би јединицама локалне самоуправе осигурали
одговарајућа финансијска средства за увећање плата запосленицима на пословима у професионалној ватрогасној
јединици и органима управе цивилне заштите, како је то прописано чланом 114. Закона о заштити од пожара и
ватрогаству.
Према наводима подносиоца захтјева и информација Савеза општина и градова Федерације Босне и
Херцеговине, број: 350/16 од 27.04.2016. године, број: 7/17 од 05.01.2017. године, несумљиво је да Парламент
Федерације Босне и Херцеговине није вршио никакве консултације са тим савезом, ни са јединицама локалне
самоуправе. Чланом 56. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, прописано
је да су федералне, односно кантоналне власти дужне у највећој могућој мјери консултовати јединице локалне
самоуправе у поступку доношења прописа који их се директно тичу, те да се консултовање у смислу претходног
става овога члана врши путем Савеза општина и градова Федерације Босне и Херцеговине. Сличну одредбу о
обавези консултације јединица локалне самоуправе садржи и Европска повеља о локалној самоуправи (члан 4.
став 6.) Стога се захтјев подносиоца захтјева може сматрати основаним и са тог процедуралног аспекта, а не само
материјално-правног, на шта указује и подносилац захтјева.
У том смислу, Уставни суд Федерације констатује да је чланом 10. Закона о принципима локалне самоуправе
у Федерацији Босне и Херцеговине прописана могућност да послови федералне и кантоналне власти могу бити
повјерени јединици локалне самоуправе, након консултације тијела јединице локалних власти којим се послови
повјеравају, али како је то прописано чланом 11. истога Закона, пријенос и повјеравање послова јединицама
локалне самоуправе бит ће праћено додјелом средстава потребних за њихово дјелотворно обављање.
За мериторно рјешавање овог уставноправног предмета, Уставни суд Федерације је као неспорно утврдио да
је чланом 114. Закона о заштити од пожара и ватрогаству наметнута обавеза јединици локалне самоуправе да због
посебних услова рада, тежине и природе посла и одговорности за обављање послова ватрогаства, висина средстава
за плате старјешина професионалне ватрогасне јединице, њихове замјенике и ватрогасце у професионалној
ватрогасној јединици органа управе цивилне заштите Федерације, кантона, општине и града, као и за инспекторе,
одређују се као за државне службенике и намјештенике, увећана за 30%, а остали службеници и намјештеници
на пословима у професионалним ватрогасним јединицама имају додатак на плату до 20%. Надаље, да се радна
мјеста за која се предвиђају наведена увећања плата утврђују у правилнику о платама и накнадама тијела цивилне
заштите општине и кантона, а према радним мјестима која су за професионалну ватрогасну јединицу утврђена у
правилнику о унутрашњој организацији тих органа. Ове законске норме су когентне природе и обавезују Општину
Бановићи, као послодавца, да врши поменуте исплате уз наведене проценте увећаних плата, независно од својих
могућности, а на штету осталих општинских запосленика, којим се, такође из истог буџета општине исплаћује
плата, а та новчана средстава у општинском буџету су ограничена. Стога пренос предвиђеног увећања плата, без
обзира што није утврђена основица истих, свакако оптерећујe буџет Општинe Бановићи и наведенo повећањe
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треба да прати и договарајући извори финансирања, односно пренос финансијских средстава од стране Федерације
Босне и Херцеговине, а што је нужнo да би се ефикасно реализовале законске обавезе из овог значајног подручја
заштите од пожара и ватрогаства.
Из свих напријед наведених разлога, Уставни суд Федерације донио је пресуду као у изреци, те ће објављивањем
ове пресуде у „Службеним новинама Федерације БиХ” престати обавеза Општине Бановићи на провођење члана
114. Закона о заштити од пожара и ватрогаству.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу: Весна Будимир, предсједница Суда,
Мирјана Чучковић, др сц. Шахбаз Џихановић, Александра Мартиновић, проф. др Един Муминовић, др сц. Ката
Сењак и Младен Срдић, судије Суда.

							

Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговинe

							

Весна Будимир

Broj 11 - Strana 1136

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Petak, 04.08.2017. god.

490

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: U-16/16
Sarajevo, 26.04.2017. godine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odredbe člana 2. stav 1. tač. i), j) i k) Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u
Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu člana IV.C.3.10. (2) a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne
rasprave, na sjednici održanoj 26.04.2017. godine donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da je član 2. stav 1. tačka i) u dijelu koji glasi: „za sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“; tačka j) u dijelu koji glasi: “za šefove odjeljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ i tačka k) u dijelu
koji glasi: “za predsjednika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ Zakona o platama i drugim naknadama sudija
i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 72/05, 22/09 i 55/03) u nesaglasnosti
sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Nalaže se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od 6 mjeseci, od dana objave odluke u „Službenim novinama Federacije BiH“, do kada se može primjenjivati zakon iz stava 1. izreke ove presude u odnosu na
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, uvažavajući relevantne odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
i organizacionu strukturu propisanu Odlukom o organizaciji Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 68/10), donese zakon o Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine kojim će razraditi
samostalnost i upravno-materijalnu nezavisnost Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući plate i druga
primanja sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne donese zakon u skladu sa stavom 2. izreke, Ustavni sud
Federacije Bosne i Hercegovine će posebnim pravnim aktom urediti pitanja koja obuhvataju samostalnost i upravno-materijalnu nezavisnost Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući plate i druge naknade sudija Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine.
4.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji BiH.
O b r a z l o ž e nj e

1.

Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podnio je dana 09.05.02016.
godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 2. tačke 1. alineje i) Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 72/05, 22/09 i 55/13), u dijelu koji glasi: „Za sudije Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine“, člana 2. tačke 1. alineja j) Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 72/05, 22/09 i 55/13) u dijelu koji glasi: „Za šefove odjeljenja
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine„ i člana 2. tačka 1. alineja k) Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 72/05, 22/09 i 55/13), istog člana
u dijelu koji glasi: „Za predsjednike Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ (u daljem tekstu: Zakon o platama i
drugim naknadama sudija), navodeći da su iste odredbe u suprotnosti sa alinejom 1. Preambule Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine.
Ustavnopravni osnov za podnošenje zahtjeva sadržan je u odredbi člana IV.C.3.10.(2) a) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, pa je neosporno da je podnosilac ovlašten za podnošenje ovog zahtjeva.
2.

Stranke u postupku

Prema odredbi člana 39. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) stranke u ovom postupku su: Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine,
kao ovlašteni podnosilac zahtjeva, te Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao
donosilac Zakona o platama i drugim naknadama sudija.
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Bitni navodi podnosioca zahtjeva

U podnesenom zahtjevu je navedeno, da je članom 2. tačka 1. alinejom i) j) i k) Zakona o platama i drugim naknadama sudija povrijeđena alineja 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ističući da je zakone u Bosni i
Hercegovine koji regulišu isplatu plata, naknada i drugih materijalnih prava sudija i tužilaca i stručnih saradnika koji rade
u sudovima u Bosni i Hercegovini, prvo donesen od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, zatim potvrđen
od strane zakonodavnih tijela na koji način su tim zakonima utvrđene i plate sudija ustavnih sudova u Bosne i Hercegovine, a samim tim i Ustavnog suda Federacije na koji način su u cijeloj Bosni i Hercegovini utvrđena identična rješenja.
U obrazloženju zahtjeva se navodi, da je Ustav Federacije Bosne i Hercegovine posljedica jednog međunarodnog
sporazuma i rezultat izvršenja međunarodno pravnih obaveza, ukazujući na djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine broj: U-5/98 od 01.07.2000. godine, posebno apostrofirajući tačku 17. koja ukazuje da i Preambula Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine ima normativni karakter ukoliko je njen tekst dovoljno jasan i precizan i da može proizvesti određena prava i obaveze za javne i privredne subjekte. Isto tako podnosilac zahtjeva se poziva i na član 31. Bečke
konvencije o pravu međunarodnih ugovora koji je u skladu sa članom III./3. tačka b) Ustava Bosne i Hercegovine dio
ustavno pravnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine, iz čega proizilazi, da se primjenjuje i na preambulu Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine. Smatra da alineja 1. preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ima slično značenje, kao i alineja 3. Preambule Ustava Bosne i Hercegovine, da se Ustav Federacije Bosne i Hercegovine zasniva na
istim demokratskim principima, ljudskim pravima i slobodama, podjelom vlasti, demokratskim izborima i drugim ustavno-pravnim standardima na kojima se zasniva i Ustav Bosne i Hercegovine, pa iz tih razloga smatra da Alineja 1. Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine treba što jasnije izraziti princip demokratije vlasti. Nadalje se ističe, da kad je u pitanju
Ustav Bosne i Hercegovine, on ima superiornu normativnu snagu u odnosu na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, pa
je iz tih razloga član I. 2 Ustava Bosne i Hercegovine obavezuje ne samo državu već i njene entitete. Ustavni sud Federacije ne može direktno primjenjivati odredbu člana I.2. Ustava Bosne i Hercegovine, ali može u duhu obligatorne odredbe
tumačiti relevantne odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga podnosilac zahtjeva smatra da osporena
odredba Zakona povrjeđuje alineju 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koja glasi: „da demokratske
institucije zasnovane na poštivanju ljudskih prava i sloboda, najbolje stvaraju sklad između svojih zajednica“. Podnosilac
zahtjeva ističe da je princip nezavisnosti i samostalnosti sudova propisan u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i da
je namjera ustavotvorca bila da osigura nezavisnost Ustavnog suda Federacije i na taj način omogući da sam propisuje
organizaciju i dodatne nadležnosti i time onemogući bilo kakvo miješanje u nadležnosti Ustavnog suda.
U obrazloženju se elaborira i Odluka o dopustivosti i meritumu broj: U-6/06 od 29.03.2008. godine koju je donio
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a u kojoj je istaknuto „da Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nedostatku ustavnih zakona mora biti u stanju potpune nezavisnosti i odlučivati o svojoj organizaciji i funkcionisanju. Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine ima ovlaštenja da uređuje i određuje budžet institucija Bosne i Hercegovine, da donosi zakone, ali
ona to može raditi samo uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine obavezuje zakonodavca
da ne krši nezavisnost Ustavnog suda, međutim činjenica da je donesen osporeni zakon Sud pokazuje do kojeg stepena on
ima potrebu biti zaštićen od pritisaka koji bi mogli vršiti drugi organi vlasti. Poštovanje finansijske nezavisnosti Ustavnog
suda kako je naprijed navedeno zahtijeva minimum, a to je da Sud predloži svoj budžet i način njegovog korištenja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja će ga usvojiti.“ Isto tako elaborirao je i tač. 27. i 28. spomenute Odluke.
Pored navedenog podnosilac zahtjeva ističe, da se koncept vladavine prava koji je kao princip naveden u članu I.2
Ustava Bosne i Hercegovine direktno primjenjuje i na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, a princip nezavisnosti i
samostalnosti sudova je propisan i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, pa samim tim i nezavisnost Ustavnog suda
Federacije predstavlja opći princip koji mora biti poštovan čak i kada u ustavnom tekstu nije direktno naveden, pozivajući se na tačku 23. spomenute Odluke. Analizirajući sve odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kako navodi
podnosilac zahtjeva, iste govore u prilog namjeri ustavotvorca da osigura nezavisnost Ustavnog suda Federacije tako što
mu je potrebno omogućiti da sam propisuje organizaciju i dodatne nadležnosti i time onemogući bilo kakvo miješanje u
dodijeljene mu nadležnosti iz čega proizilazi puna finansijska nezavisnost i samostalnost, a što se ogleda u samostalnom
planiranju i predlaganju budžeta. Nadalje je istaknuta i odredba člana IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
kojom je propisano da „ukoliko ovim Ustavom nije drugačije utvrđeno, pravila postupka potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju kao i osnovni principi pravičnosti pred sudovima i organizaciji svih sudova, bit će utvrđeni zakonima
Federacije“. Pravila postupka pred Ustavnim sudom Federacije propisana su Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom
Federacije Bosne i Hercegovine, međutim sva druga pitanja koja nisu direktno propisana Ustavom u nadležnosti su samog
suda i utvrđena su Odlukom o organizaciji Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koju taj Sud sam i utvrđuje.
Navodi da plate sudija Ustavnog suda Federacije ne mogu biti regulisane u osporenom Zakonu iz razloga što je pozicija
Ustavnog suda u odnosu na redovne sudove takva da redovni sudovi i to Vrhovni sud Federacije i kantonalni sudovi mogu
biti predlagači za pokretanje zahtjeva za rješavanje ustavnih pitanja pred Ustavnim sudom Federacije. Ova činjenica kako
to navodi podnosilac zahtjeva utvrđuje poseban položaj Ustavnog suda Federacije, a time i zahtjev da bude nezavisan od
zakonodavne i izvršne vlasti. Zatim navodi da je postupak izbora Ustavnog suda također propisan Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine i razlikuje se od izbora ostalih sudija.

Broj 11 - Strana 1138

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Petak, 04.08.2017. god.

U podnesenom zahtjevu navodi se i Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i to broj: U-53/08 od 29.10.2008. godine koja je inicirana od strane samog Suda, gdje su odredbe zakona koje su se odnosile na utvrđivanje plate i naknada
sudijama Ustavnog suda Republike Srpske, utvrđeni kao neustavni. Obrazloženje presude je gotovo identično i bazirano
na Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a zasniva se na stavu, da se sudije i zaposlenici ne mogu statusno tretirani
na isti način kao redovni sudovi i zaposlenici u redovnim sudovima.
Princip nezavisnosti i samostalnosti sudova navodi podnosilac zahtjeva, propisan je Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine, tako da princip nezavisnosti Ustavnog suda Federacije predstavlja opći princip koji mora biti poštovan
pa i kada u ustavnom tekstu nije naveden. Sve odredbe Ustava na koje se poziva podnosilac zahtjeva imaju namjeru da
osiguraju nezavisnost Suda i mogućnost da propisuje organizaciju i dodatne nadležnosti i time onemogući bilo kakvo miješanje u utvrđene nadležnosti. Kada je u pitanju raspolaganje finansijskim sredstvima, u zahtjevu se navodi, da Ustavni
sud Federacije najbolje razumije svoje potrebe u odnosu na finansije i da će adekvatno odgovarati tim potrebama na što
posebno ukazuje da su Zakonom o platama i naknadama sudija predviđene plate za neke pozicije u Ustavnom sudu koje
i ne postoje. Smatra da pozicija Ustavnog suda Federacije ne može biti različita od ostala dva ustavna suda u Bosni i
Hercegovini, jer unifikacija pravnih standarda u Bosni i Hercegovine, posebno ukoliko podiže ljestvicu demokratičnosti
javne vlasti, može samo doprinijeti pravnoj sigurnosti i pravnoj harmoniji te jedinstvenosti pravnog prostora na cijeloj
teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz svega naprijed proizilazi, a posebno imajući u vidu član IV.C.7. Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine, da Ustavni sud Federacije mora imati zakonsku diskreciju predlaganja i raspolaganja vlastitim budžetom u
smislu samostalnog raspoređivanja odobrenih sredstava, a to implicira zakonsko ovlaštenje da se vlastitom odlukom odredi visina plate predsjednika i sudija, te drugih zaposlenika u Ustavnom sudu Federacije. Predloženo ne znači isključenost
Suda od bilo kakve kontrole, a finansijska nezavisnost i kontrola mora se svesti na kontrolu zloupotrebe same nezavisnosti
i arbitrarnosti u postupanju i odlučivanju.
Na osnovu svega navedenog istaknuto je, da alineja 1 Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ima
normativan karakter, da bi Ustavni sud Federacije bio demokratičan mora se uzeti u obzir veoma bitan faktor, a to je
historijska uloga ustavnih sudova i potreba visokog stepena nezavisnosti i nepristrasnosti koja uključuje i samostalnost
kod odlučivanja o vlastitim finansijskim sredstvima u skladu sa svojim potrebama. Iz tih razloga predlaže, da se zahtjev
usvoji i da Ustavni sud Federacije donese odluku kojom će utvrditi, da član 2. stav 1. alineja i), j) i k) Zakona o platama i
drugim naknadama sudija nije u skladu sa alinejom 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, što znači, da su
iste odredbe u suprotnosti sa alinejom 1. Preambule, a kao prijelazno rješenje da utvrdi, da se spomenute odredbe mogu
primjenjivati do donošenja posebne odluke Ustavnog suda Federacije o platama, naknadama i drugim pravima sudija
Ustavnog suda Federacije, a najduže tri mjeseca od dana objave presude u službenom glasilu.
4.

Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je slijedeći odredbu člana 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine, aktom broj: U-16/16 od 12.05.2016. godine zatražio odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog
člana Zakona i to, od Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Traženi odgovor
nije dostavljen od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine do održavanja javne rasprave ni naknadno.
5.

Sjednica Suda sa javnom raspravom

Na javnoj raspravi koja je održana 18.4.2017. godine, punomoćnik podnosioca zahtjeva u potpunosti je ostao kod
navoda iznesenih u pismenom zahtjevu, gdje je istaknuto da je član 2. tačka 1. alineja i), j) i k) Zakona o platama i drugim
naknadama sudija, suprotna alineji 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
U usmenom izlaganju punomoćnik podnosioca zahtjeva je naveo, da je zakone o platama u Bosni i Hercegovini prvo
donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu koji su zatim potvrđeni od strane zakonodavnih tijela. Kad je u pitanju
primjena Ustava Bosne i Hercegovine navedeno je da on ima superiornu normativnu snagu u odnosu na Ustav Federacije
Bosne i Hercegovine, pa iz tih razloga član I.2. Ustava Bosne i Hercegovine obavezuje entitete da ga primjenjuju. Ističe da
je princip nezavisnosti i samostalnosti sudova propisan u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i da je namjera ustavotvorca bila da osigura nezavisnost Ustavnog suda Federacije, te da sam propisuje organizaciju i dodatne nadležnosti. Isto
tako je istaknuto, da se ovdje ne radi o platama predsjednika Suda, sudija i zaposlenika Ustavnog suda Federacije nego o
istinskoj potrebi društva i državne javne vlasti da osigura viši stepen ustavno sudske autonomije i da na taj način slijedi
model koji danas imaju demokratske države kao što je SR Njemačka, Belgija, Holandija. Istaknuto je stajalište Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine izneseno u Odluci broj: U-6/06 od 29.3.2008. godine u kojoj je Sud analizirao situaciju u Bosni
i Hercegovini, zakone koje je donijela međunarodna zajednica i zaključio, da ustavno sudstvo kad je u pitanju finansijska
samostalnost i utvrđivanje plate sudijma, ne može biti regulisano istim zakonom kojim se regulišu plate za sudije redovnih
sudova, posebno apostrofirajući razloge nezavisnosti.
Punomoćnik podnosioca zahtjeva smatra da nije prihvatljivo da Sud mora da pregovara sa zakonodavcem oko popune jednog stručnog savjetnika, ostvarivanja međunarodne saradnje sa Venecijanskom komisijom ili sa drugim ustavnim
sudovima, da ne može da izvrši reorganizaciju svojih finansijskih potreba u toku budžetske godine i da ta sredstva usmje-

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 11 - Strana 1139

rava tamo gdje su mu potrebna. Navedena je i Odluka broj U-29/13 koju je donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a u
kojoj je ukazano da država mora posebnu pažnju obratiti upravo na pravosuđe i osigurati ljudske, materijalne i finansijske
resurse kako bi se osigurala materijalna nezavisnost jer je to imperativ pravne države. Ovdje se misli i na Ustavni sud
Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu su spomenuti primjeri SR Njemačke, Belgije i drugih država. Međutim, isto
tako je istaknuto, da finansijska autonomija ne znači da se utrošak tih sredstava ne kontrolira i da nije podložan kontroli
kao i svaki budžetski korisnik.
Nadalje je istaknuto u izlaganju i u obrazloženju podnesenog zahtjeva da se u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine
skriva jedna antinomija, što znači unutrašnji sukob normi u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i to, između norme
koja propisuje da će se određeni aspekti ustavnog sudovanja propisati zakonom i sa druge strane, odredba koja propisuje
da je Ustavni sud Federacije nezavisan. Iz tih razloga se navodi, da se sa ovakvim načinom propisivanja finansijske samostalnosti ne može osigurati pravo na pravično suđenje u kontekstu bosanskohercegovačkih prilika. To dalje znači, kako
se navodi, da jedino Sud može harmonizovati ove vrijednosti i da se opredijeli za višu pravu normu unutar Ustava koja je
propisana u alineji 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
U izlaganju je dalje navedeno da postoji jasna razlika između redovnog i ustavnog sudstva, da je ta razlika jasno
provedena u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jasno naglasio, da
praksa koja se provodi od strane tog suda mora da bude imperativ u Bosni i Hercegovini ukoliko se želi harmonizacija
pravnog sistema Bosne i Hercegovine. Na kraju je istaknuto da ustavno sudstvo treba da bude na identičan način tretirano,
zatim član 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji zahtijeva najviši stepen nezavisnosti
pravosuđa, zatim slijed standarda koje propisuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine i na kraju, da se moramo opredijeliti za
alineju 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koja nalaže da Sud preuzme ustavnu autonomiju i da bude
zaštićen samim Ustavom, Preambulom i to sve do momenta dok Bosna i Hercegovine ne postigne nivo drugih razvijenih
demokratskih država. Iz tih razloga smatramo da je član 2. stav 1. alineja i) j) i k) Zakona o platama sudija u suprotnosti
sa alinejom 1. Preambule.
5. Relevantni propisi za odlučivanje
1. USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

1. Sastav

Član VI.
Ustavni sud

Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od devet članova.
a) Četiri člana bira Predstavnički dom Federacije, a dva člana Skupština Republike Srpske. Preostala tri člana bira
predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacije sa Predsjedništvom.
b) Sudije će biti istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda. Svako ko udovoljava takvoj kvalifikaciji i ima pravo
glasa može biti imenovan za sudiju Ustavnog suda. Sudije koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava ne
mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje susjedne države.
c) Mandat sudije imenovanih u prvom sazivu biće pet godina, izuzev ako podnesu ostavku ili budu s razlogom razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudija. Sudije koje su imenovani u prvom sazivu ne mogu biti reimenovani. Sudije
koje će biti imenovani nakon prvog saziva služit će do navršenih 70 godina života, izuzev ako podnesu ostavku ili budu
sa razlogom razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudija.
d) Za imenovanja koja se budu vršila nakon isteka perioda od pet godina od prvih imenovanja, Parlament skupština
može zakonom predvidjeti drugačiji način izbora troje sudija koje bira Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.
2. Procedure
a) Većina svih članova suda sačinjava kvorum.
b) Sud će većinom glasova svih članova, usvojiti svoj poslovnik o radu. Sud će voditi javne rasprave, a svoje odluke
će javno obrazlagati i objavljivati.
3. Jurisdikcija
Ustavni sud će podržavati ovaj Ustav.
a) Ustavni sud je jedini nadležan da odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po ovom Ustavu između dva entiteta,
ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući ali ne
ograničavajući se na to:
Da li je odluka entiteta da uspostavi poseban paralelan odnos sa susjednom državom u skladu sa ovim Ustavom, uključujući i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
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- Da li je bilo koja odredba ustava ili zakona jednog entiteta u skladu sa ovim Ustavom.
b)
c)
4. Odluke
Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
2. USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Uvjereni da demokratske institucije zasnovane na poštivanju ljudskih prava i sloboda najbolje stvaraju sklad između
svojih zajednica,
Odbijajući nasilje rata,
U želji da pridonesu unapređenju mira,
U želji da promiču slobodu pojedinca i razvijaju slobodno tržište,
Vođeni principima Povelje Ujedinjenih naroda, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, i Općim okvirnim sporazumom o miru u Bosni i Hercegovini kao i njegovim aneksima (Opći okvirni sporazum),
Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi, zajedno sa ostalima, i građani Federacije Bosne i Hercegovine, koja
je sastavni dio suverene države Bosne i Hercegovine, odlučni da osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske
odnose i najviše standarde ljudskih prava i sloboda, ovim donose Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
IV.C. 1. Sudska vlast Federacije
1. Opće odredbe o sudovima
Član 1.
(1) Sudsku funkciju u Federaciji vrše sudovi Federacije navedeni u paragrafu 2. ovog člana, kantonalni sudovi navedeni u članu V.11. i općinski sudovi navedeni u članu VI.7.
(2) Sudovi Federacije su:
a) Ustavni sud,
b) Vrhovni sud
Član 2.
Svi organi vlasti izvršavat će i pomagati u izvršavanju presuda i rješenja svih sudova navedenih u ovom ustavu.
Član 4.
(1) Sudska vlast Federacije samostalna je i nezavisna.
(2) Sudovi će osigurati jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.
(3) Sudska vlast je samostalna i nezavisna od izvršne i zakonodavne vlasti Federacije.
Amandman LX
Član IV.C.7., mijenja se i glasi:
„1. Plata i druge naknade sudiji ne mogu biti umanjeni za vrijeme vršenja sudijske funkcije, osim kao posljedica
disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.
Plata i drugi uslovi obavljanja funkcije, uključujući i imunitet, za sve sudije sudova Federacije utvrđuju se zakonom“.
Amandman XXXVIII
Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa
(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri u skladu sa ovim ustavom. Ovo Vijeće razmatra sva pitanja koja su od
vitalnog interesa.
(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član
iz reda Ostalih. Sudije bira Predstavnički dom i Dom naroda.
ODLUKA O ORGANIZACIJI USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 68/10)
Član 4.
Ustavni sud Federacije svoju organizaciju i djelatnost ostvaruje na principu finansijske nezavisnosti, koja se ogleda u
nezavisnom utvrđivanju prijedloga budžetskih sredstava u tekućoj godini, potrebnim za izvršavanje nadležnosti Ustavnog
suda Federacije, koji dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u cilju uključivanja prijedloga budžeta Ustavnog
suda Federacije u budžet Federacije Bosne i Hercegovine.
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Član 7.
Rad Ustavnog suda Federacije obavlja se u stalnim i povremenim komisijama i drugim radnim tijelima Ustavnog
suda Federacije.
Član 30.
Materijalno i finansijsko poslovanje Ustavnog suda Federacije vršit će se u skladu sa zakonom i odlukama Ustavnog
suda Federacije.
ZAKON O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 72/05, 22/09 i 55/13)
Član 1.
Okvir Zakona
Ovim Zakonom utvrđuju se plate, naknade i druga materijalna prava sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
II. Plate i naknade i druga materijalna prava
Član 2.
Osnovna mjesečna plata sudija
1. Osnovna mjesečna plata sudija iznosi:
a) Za sudije općinskih sudova: 2.400 KM.
b) Za šefove odjeljenja općinskih sudova: 2.600 KM.
c) Za predsjednike osnovnih sudova: 2.800 KM.
d) Za predsjednika općinskih sudova sa 30 ili više sudija: 3.200 KM.
e) Za predsjednike općinskih sudova sa 60 ili više sudija: 3.600 KM.
f) Za sudiju kantonalnih sudova: 3.000 KM.
g) Za šefove odjeljenja kantonalnih sudova: 3.200 KM.
h) Za predsjednike kantonalnih sudova: 3.400 KM.
i) Za sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine:
3.800 KM
j) Za šefove odjeljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine: 4.000 KM.
k) Za predsjednike Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine: 4.400 KM.
PRAVILA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
(„Službeni glasnik BiH, broj: 94/14)
Član 3.
(Sredstava za rad)
(1) Sredstva za rad Ustavnog suda se osiguravaju u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.
(2) Upotreba odobrenih sredstava se uređuje internim aktom Ustavnog suda.
(3) Generalni sekretar Ustavnog suda priprema nacrt budžeta Ustavnog suda i, nakon procedure provedene u skladu
sa ovim pravilima, dostavlja ga ministarstvu nadležnom za pripremanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
(4) Ministar nadležnog ministarstva iz stava (3) ovog člana dostavlja Ustavnom sudu obrazloženo mišljenje o nacrtu
budžeta.
(5) Ustavni sud, nakon što prethodno dostavljeno mišljenje razmotri nadležna komisija Ustavnog suda, utvrđuje
prijedlog budžeta Ustavnog suda.
(6) Prijedlog budžeta Ustavnog suda se dostavlja Predsjedništvu Bosne i Hercegovine radi uvrštavanja u prijedlog
budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
(7) Ustavni sud samostalno raspoređuje sredstva odobrena iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, u skladu sa
svojim godišnjim budžetom.
ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE
(„Službeni glasnik BiH“, br.: 25/04, 93/05,14/07 i 15/08)
Poglavlje III
Nadležnosti i ovlaštenja

Vijeće ima sljedeće nadležnosti:

Član 17.
Nadležnost
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(1) imenuje sudije, uključujući predsjednike sudova, sudije porotnike i dodatne sudije u sve sudove na državnom,
entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt
Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom ustavnih sudova entiteta Bosne i Hercegovine;
(3) daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija Ustavnog suda Republike
Srpske imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti iz
ovog stava Vijeće, prije davanja prijedloga, traži pismeno mišljenje odgovarajućeg ustavnog suda;
(15) daje prijedloge, prema vlastitoj ocjeni, u vezi sa godišnjim budžetom predloženim od strane državnih tijela i/ ili
vlada za sudove i tužilaštva;
(18) zalaže se za adekvatno i kontinuirano finansiranje sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;
Član 18.
Sudovi i tužilaštva
Vijeće ima nadležnosti navedene u članu 17. ovog zakona u odnosu na pravosuđe u Bosni i Hercegovini što obuhvata
sljedeće sudove i tužilaštva:
(a) Sud Bosne i Hercegovine;
(b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine;
(c) Ustavni sud Republike Srpske i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, isključivo u skladu sa odredbama
člana 17.(3) ovog zakona;
(d) Vrhovni sud Republike Srpske i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine;
(e) Okružne i osnovne sudove u Republici Srpskoj;
(f) Kantonalne i općinske sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine;
(g) Republičko tužilaštvo Republike Srpske i Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine;
(h) Okružna tužilaštva u Republici Srpskoj i kantonalna tužilaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
(i) Apelacioni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Osnovni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Član 19.
				

USTAV REPUBLIKE SRPSKE
IX USTAVNI SUD

Član 115.
Ustavni sud:
1. odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i općih akata sa Ustavom;
2. odlučuje o saglasnosti propisa i općih akata sa zakonom;
3. rješava sukob nadležnosti između organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti;
4. rješava sukob nadležnosti između organa Republike, grada i općine ;
5. odlučuje o saglasnosti programa, statuta i drugih općih akata političkih organizacija sa Ustavom i zakonom.
Ustavni sud prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava najviše ustavne organe
Republike o stanju i problemima u toj oblasti i daje im mišljenja i prijedloge za donošenje zakona i preduzimanje drugih
mjera radi obezbjeđenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava građana, organizacija i zajednica. Ustavni sud
može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i općih akata koji su prestali da važe, ako od prestanka
važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine.
Ustavni sud:
1) odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i općih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti
vitalnih interesa konstitutivnih naroda.
Ustavni sud odlučuje o pitanjima imuniteta, koja proističu iz zakona kojima se uređuje imunitet u Republici Srpskoj.
Član 116.
Sastav Suda

Ustavni sud ima sedam sudija.
Sudije Ustavnog suda se biraju na osam godina i ne mogu biti ponovo birani.
Isto lice ne može biti dvaput birano na funkciju predsjednika Ustavnog suda.
Ustavni sud Republike Srpske ima maksimalno devet članova.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske osniva se kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog
interesa u proceduri opisanoj u Amandmanu LXXXII. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz
reda Ostalih. Sudije bira Narodna skupština Republike Srpske i Vijeće naroda.
Član 117.
Zabrana obavljanja druge funkcije
Sudija Ustavnog suda ne može vršiti nikakvu drugu javnu funkciju.
Predsjednik i sudije Ustavnog suda uživaju imunitet kao i narodni poslanici. O imunitetu odlučuju Ustavni sud.
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Član 119.
Izvršenje odluka
Odluke Ustavnog suda su opće obavezne i izvršene na teritoriji Republike.
Izvršenje odluka Ustavnog suda osigurava Vlada.
Član 120.
Pravno dejstvo
Postupak pred ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka i druga pitanja njegove organizacije i rada uređuju
se zakonom.
Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.
Postupak pred Ustavnim sudom mogu, bez ograničenja, pokrenuti predsjednik Republike, Narodna skupština i Vlada, a ostali organi, organizacije i zajednice pod uslovima utvrđenim zakonom.
Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.
Kad Ustavni sud utvrdi da zakon nije u saglasnosti sa Ustavom ili da drugi propis ili opći akt nije u saglasnosti sa
Ustavom ili zakonom, taj zakon, drugi propis ili opći akt prestaje da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda.
ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br.: 104/11 i 92/12)
V. Uslovi i sredstva za rad Suda
Član 73.
Sredstva za rad Suda osiguravaju se u budžetu Republike Srpske.
Član 74.
Predsjednik Suda je naredbodavac za utrošak sredstava za rad Suda i Službe Suda, s tim da ta ovlaštenja može prenijeti na sekretara Suda.
Član 75.
(1) Sud posebnim aktom utvrđuje plate i druge naknade za predsjednika, sudije i postavljena lica.
(2) Sud donosi akt kojim se uređuju plate i druge naknade zaposlenih u Sudu.
(3) Plate i druge naknade iz st.1 i 2. ovog člana utvrđuju se u iznosima koji su određeni budžetom Republike Srpske
za tekuću godinu.
USTAV CRNE GORE
(„Službeni list CG“, broj: 1/07)
DIO VI
USTAVNI SUD CRNE GORe

Ustavni sud odlučuje:

Član 149.
Nadležnost

1) o saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima;
2) o saglasnosti drugih propisa i općih akta sa Ustavom i zakonom;
3) o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava;
4) da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav;
5) o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, između državnih organa i organa jedinica lokalne
samouprave između organa jedinica lokalne samouprave;
6) o zabrani rada političke partije ili nevladine organizacije;
7) o izbornim sporovima u vezi sa referendumom koji nisu u nadležnosti drugih sudova;
8) o saglasnosti sa Ustavom mjera i radnji državnih organa preduzetih za vrijeme ratnog i vanrednog stanja;
9) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom,
Ako je u toku postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propis prestao da važi, a nisu otklonjene posljedice njegove primjene, Ustavni sud utvrđuje da li je taj propis bio saglasan sa Ustavom, odnosno sa zakonom za vrijeme njegovog
važenja.
Ustavni sud prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti obavještava
Skupštinu.
Član 150.
Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti
Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
Postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti može da pokrene sud, drugi državni organ, organ
lokalne samouprave i pet poslanika.
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Ustavni sud može i sâm pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
U toku postupka, Ustavni sud može narediti da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koji su preduzeti na
osnovu zakona, drugog propisa ili općeg akta čija se ustavnost ili zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle
nastupiti neotklonjive štetne posljedice.
Član 151.
Odluka Ustavnog suda
Ustavni sud odlučuje većinom glasova svih sudija.
Odluka Ustavnog suda se objavljuje.
Odluka Ustavnog suda je obavezna i izvršna.
Izvršenje odluke Ustavnog suda, kada je to potrebno, obezbjeđuje Vlada.
Član 153.
Sastav i izbor

Ustavni sud ima sedam sudija.
Sudija Ustavnog suda bira se na vrijeme od devet godina.
Predsjednik Ustavnog suda bira se iz reda sudija na vrijeme od tri godine.
Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnog stručnjaka, sa najmanje 15 godina
rada u struci.
Predsjednik i sudija Ustavnog suda ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju niti profesionalno obavljati
drugu djelatnost.
Član 154.
Prestanak funkcije
Predsjedniku i sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran ako to sâm zatraži, kad
ispuni uslove za starosnu penziju ili ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.
Predsjednik i sudija Ustavnog suda razrješava se dužnosti ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje
funkcije, ako trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije ili javno ispoljava svoja politička uvjerenja.
Nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrješenje utvrđuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavještava Skupštinu.
Ustavni sud može odlučiti da predsjednik ili sudija Ustavnog suda protiv koga je pokrenut krivični postupak, ne vrši
dužnost dok taj postupak traje.
ZAKON O USTAVNOM SUDU CRNE GORE
(„Službeni list CG“, br. 11/15 od 12.3.2015. godine, a stupio je na snagu 20.3.2015.)
I. OPĆE ODREDBE
Član 5.
Sredstva za rad Ustavnog suda osiguravaju se u budžetu Crne Gore.
Ustavni sud samostalno raspolaže sredstvima iz stav 1. ovog člana.
IV. FINANSIJSKA SREDSTVA
Član 113.
Finansijska sredstva za rad Ustavnog suda obezbjeđuju se u posebnom razdjelu budžeta Crne Gore, na prijedlog
Ustavnog suda (u daljem tekstu: budžet Ustavnog suda).
Predsjednik Ustavnog suda ima pravo da učestvuje u radu sjednice Skupštine na kojoj se raspravlja o prijedlogu
budžeta Ustavnog suda.
Postupak za utvrđivanje prijedloga budžeta Ustavnog suda uređuje se Poslovnikom.
USTAV REPUBLIKE SRBIJE
(„Službeni glasnik RS“, broj: 98/06)
ŠESTI DIO
USTAVNI SUD
Položaj
Član 166.
Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i
slobode.
Odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i obavezujuće.
Način odlučivanja u Ustavnom sudu i Zakon o Ustavnom sudu
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Član 175.
Ustavni sud odluke donosi većinom glasova svih sudija Ustavnog suda.
Odluku da samostalno pokrene postupak za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti Ustavni sud donosi dvotrećinskom većinom glasova svih sudija.
Uređenje Ustavnog suda i postupak pred Ustavnim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka, uređuje se zakonom.
ZAKON O USTAVNOM SUDU
(„Službeni glasnik RS“, br.: 109/2007, 99/2011, 18/13 – Odluka US, 40/15 i 103/15)
Plate
Član 20a.
Plata sudije Ustavnog suda odgovara položaju i nadležnostima Ustavnog suda i odgovornosti sudije za obavljanje
dužnosti i predstavlja jednu od garancija njegove nezavisnosti u zaštiti ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih
prava i sloboda.
Plata predsjednika i sudije Ustavnog suda određuje se na osnovu osnovne plate.
Osnovna plata, prema ovom zakonu, jeste vrijednost u koju se ne uračunava procenat za vrednovanje minulog rada.
Osnovica za obračun i isplatu predsjednika i sudije Ustavnog suda utvrđuje se Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Koeficijent za obračun i isplatu predsjednika Ustavnog suda iznosi 12,00, a sudije Ustavnog suda 10,50.
U slučaju da u Ustavnom sudu nisu popunjena sva sudijska mjesta, dio njihove popune, plata predsjednika i sudije
Ustavnog suda se uvećava 10%, za svako nepopunjeno sudijsko mjesto.
Sudija Ustavnog suda koji je izabran, odnosno imenovan na dužnost iz reda profesora pravnog fakulteta, a koji prava
iz radnog odnosa ostvaruje na pravnom fakultetu, ima pravo na mjesečnu naknadu u visini razlike između plate sudije
Ustavnog suda, obračunate za puno radno vrijeme bez uvećanja po osnovu godina provedenih na radu, i plate koju ostvaruje na pravnom fakultetu, utvrđene u skladu sa propisima kojima se uređuje način obračuna sredstava za plate i koeficijenata za obračun i isplatu plata na fakultetima čija se djelatnost finansira iz budžeta Republike Srbije.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(„Narodne novine“, br.: 56/90, 135/97,113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
V. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Član 125.
Ustavni sud Republike Hrvatske:
- odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom;
- odlučuje o saglasnosti drugih propisa sa Ustavom i zakonom;
- može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godinu dana,
- odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te pravnih lica sa javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i osnovne
slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravnu zagarantovani Ustavom Republike Hrvatske,
- prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvještava Hrvatski
sabor,
- rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudske vlasti;
- odlučuje, u skladu sa Ustavom, o odgovornosti predsjednika Republike;
- nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može, u skladu sa ustavom, zabraniti njihov rad;
- nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova;
- obavlja druge poslove određene Ustavom.
Član 127.
Postupak i uslovi za izbor sudija Ustavnog suda Republike Hrvatske i prestanak njihove dužnosti, uslovi i rokovi za
pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti, postupak i pravno djelovanje njegovih odluka, zaštita ljudskih prava
i osnovnih sloboda zagarantovanih Ustavom i druga pitanja važna za izvršavanje dužnosti i rad Ustavnog suda Republike
Hrvatske uređuju se ustavnim zakonom.
Ustavni zakon donosi se po postupku određenome za promjenu ustava.
Unutrašnja organizacija Ustavnog suda Republike Hrvatske uređuje se njegovim poslovnikom.
USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE
(„Narodne novine“, broj: 99/99 i 29/02)
Član 2.
(1) Ustavni sud garantuje poštivanje i primjenu Ustava Republike Hrvatske i svoje djelovanje zasniva na odredbama
Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
(2) Ustavni sud je nezavisan o svim tijelima državne vlasti, te samostalno raspoređuje sredstva, utvrđena u državnom
budžetu, u skladu sa svojim godišnjim budžetom i zakonom radi funkcionisanja djelatnosti Ustavnog suda.
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(3) Unutrašnja organizacija Ustavnog suda uređuje se Poslovnikom Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljem
tekstu: Poslovnik).
(4) O primjeni Poslovnika brine se predsjednik Ustavnog suda. Tumačenje Poslovnika daje Ustavni sud.
ODLUKA
O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG BUDŽETA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. i 2018. GODINU
1. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
POSEBNI DIO
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Izvršenje Plan Prijedlog Projekcija
							
2014.
2015.
2016.
6. Odluke Ustavnih sudova u Bosni i Hercegovini

2017.

6.1. ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
U- 6/06 od 29.03.2008. godine i Odluka broj U-5/98 od 01.07.2000. godine
23. U vezi sa navedenim, Ustavni sud naglašava da princip nezavisnosti Ustavnog suda, mada nije izričito navedeno
u Ustavu Bosne i Hercegovine, predstavlja opći princip koji mora biti poštovan čak i kada u ustavnom tekstu nije izričito
naveden, jer je, kao što je već rečeno, ovaj princip neodvojiv od principa vladavine prava izraženoga u članu 1/ 2 Ustava
Bosne i Hercegovine. Međutim, princip vladavine prava i nezavisnost suda kao njegov neodvojiv dio, a osobito princip
podjele vlasti, ne znače da zakonodavac ne može zakonima i propisima regulisati pitanja koja su od važnosti za funkcionisanje državnih institucija, čak i ako se radi o Ustavnom sudu, ali samo onako kako je to predviđeno i u skladu sa Ustavom
BiH.
26. U svezi s tim, Ustavni sud naglašava da princip vladavine prava i nezavisnosti sudstva ako njegov neodvojiv dio,
a osobito princip podjele vlasti, nikako ne znače da zakonodavac ne može zakonima i propisima regulisati pitanja koja su
od važnosti za funkcioniranje državnih institucija, čak i ako se radi o Ustavnom sudu, kako to ukazuje i amicus curiae.
Drukčije tumačenje bilo bi oprečno upravo principu vladavine prava koji podrazumijeva i isključenje široke diskrecijske
vlasti državnih tijela i jednakost svih pred zakonom, a samim tim oprečno i principu podjele vlasti, koji podrazumijeva
postojanje mehanizma za međusobnu kontrolu vlasti i uspostavu međusobne ravnoteže. Dakle, regulisanje pitanja koja su
bitna i važna za postojanje i funkcionisanje Ustavnog suda mora biti u skladu sa Ustavom BiH i u pravcu očuvanja njegove
nezavisnosti i samostalnosti.
27. Ustavni sud smatra da nezavisnost Ustavnog suda predstavlja princip koje zakonodavac upravo mora osigurati,
vodeći računa o osobitom položaju i ulozi koju Ustavni sud ima u Ustavu Bosne i Hercegovine. Ustavni sud smatra važnim istaknuti da ovo uključuje ne samo pitanje plata sudija već i drugih zaposlenih u Ustavnom sudu, a što znači osiguranje pune finansijske nezavisnosti i samostalnosti Ustavnog suda, koja se ogleda u samostalnom planiranju i predlaganju
budžeta Suda, kao i samostalnom raspoređivanju odobrenih budžetskih sredstava čija visina svakako mora podlijegati
odgovarajućoj kontroli mjerodavnoga tijela.
30. Nezavisnost Ustavnog suda implicira činjenicu da je on uređen prema specifičnim pravilima koja su nametnuta i
zakonodavcu. Ta pravila, prema tomu, trebaju imati ustavnu vrijednost. U nedostatku ustavnih zakona, Ustavni sud mora
biti u stanju potpuno nezavisno odlučivati o vlastitoj organizaciji i funkcionisanju. Parlamentarna skupština ima ovlasti
određivati budžet institucija Bosne i Hercegovine i odnositi relevantne zakone, ali ona to može raditi samo uz poštivanje
Ustava BiH. Ustav BiH obavezuje zakonodavca da ne krši nezavisnost Ustavnog suda. Činjenica da je donesene ovakav
pobijeni zakon pokazuje do kojega stepena Ustavni sud ima potrebu biti zaštićen od pritisaka koje bi mogla vršiti druga
tijela vlasti. Poštivanje finansijske nezavisnosti Ustavnog suda, kako je naprijed navedeno, zahtijeva minimum da Ustavni
sud sam predloži svoj budžet i način njegovoga korištenja Parlamentarnoj skupštini koja će ga usvojiti.
6.2. ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
U-53/08 od 29.10.2008. godine
Iz citiranih ustavnih odredaba jasno proizilazi uloga Ustavnog suda kao jedne od najznačajnijih institucija u ostvarivanju demokratije, vladavine prava i unapređenju i zaštiti sloboda i prava građana, na kojima se zasniva ustavno uređenje
Republike Srpske. Spomenute ustavne odredbe istovremeno predstavljaju garancije nezavisnosti i samostalnosti Ustavnog
suda, što je od velikog značaja za njegovo funkcionisanje, jer jedino na taj način može ostvariti svoju Ustavnom utvrđenu ulogu. Široke nadležnosti Ustavnog suda, kao i pravno dejstvo njegovih odluka, koje su opće obavezne i izvršne na
teritoriji Republike, nesumnjivo ukazuju na specifičan način položaj ovog suda, koji je nezavisan od zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i nalazi se izvan redovnih sudova i njihove hijerarhije. Skupštinski identični stav u pogledu položaja
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Ustavnog suda BiH zauzeo je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci broj: U-6/06, od 29. marta 2008. godine
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 40/08).
Ovakav ustavni položaj i uloga Ustavnog suda nameće zakonodavcu obavezu da obezbijedi njegovo nezavisno i efikasno funkionisanje, ta da pitanja koja se odnose na ovaj sud reguliše posebnim propisom, kako je to i učinjeno Zakonom
o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/05). Ovim zakonom su, saglasno članu 120. stav 1. Ustava, uređeni organizacija i postupak pred Ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka, kao i uslovi
i sredstva za rad Suda. Zbog toga se, po ocjeni Suda, pitanje materijalnog položaja sudija Ustavnog suda, odnosno njihovih
plata i drugih naknada, ne može regulisati na isti način i istim zakonom koji se odnosi na redovne sudove i tužilaštva,
već samo Zakonom o Ustavnom sudu, kao posebnim zakonom koji uređuje sva pitanja od značaja za njegovo funkcionisanje. U suprotnom, dolazi do narušavanja nezavisnosti i autonomije Ustavnog suda, te na taj način i principa vladavine
prava koje je utvrđeno članom 5. stav 1. alineja 4. Ustava. Imajući u vidu izloženo, Sud je ocijenio da propisivanje kao u
osporenom dijelu člana 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj nije u saglasnosti
sa odredbama Ustava kojima su utvrđeni položaj i nadležnost Ustavnog suda Republike Srpske.
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije
Nakon izvršenog uvida u podneseni zahtjev, navedene odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o
platama i drugim naknadama sudija kao i u druge prikupljene relevantne dokaze bitne za donošenje odluke Ustavnog suda
Federacije u ovom predmetu, utvrđeno je sljedeće:
Prvo je donesen Zakon o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je
objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 72/05, koji je donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu
a potvrđen u istom tekstu od strane Parlamenta Federacije (na sjednici Predstavničkog doma 29.05.2007. godine i sjednici
Doma naroda 19.03.2009. godine). Istovremeno, isti takvi zakoni od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu
kojima su regulisane plate, naknade i određena materijalna prava sudija i tužilaca, doneseni su na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i objavljeni u službenim glasilima.
Slijedom određenja u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da je članom IV.C.1.1. (1) i (2) i članom
IV.C.1.3. propisano, da sudijsku vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine vrše sudovi i to: Ustavni sud Federacije, Vrhovni
sud Federacije, kantonalni i općinski sudovi i da će se pravila postupka potrebna da se osigura jednakost u postupanju urediti zakonima Federacije Bosne i Hercegovine. Kad su u pitanju određenja koja u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine
regulišu plate i druge naknade, članom IV.C.2.7. (1) i (2) odnosno Amandmanom LX i CVI na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine je propisano, da će iste biti propisane zakonom i da ne mogu biti umanjene za vrijeme vršenja sudijske funkcije osim kao posljedica disciplinskog postupka, te da će plate i drugi uslovi obavljanja funkcije biti utvrđeni zakonom.
U skladu sa spomenutim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, od strane Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine doneseni su zakoni o pravilima postupka pred redovnim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, zatim
Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10
i 7/13) koji uređuje organizaciju, nadležnosti i finansiranje općinskih sudova, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Istim zakonom je regulisano da se sredstva za rad osiguravaju tako da opsegom i vremenom
doznačavanja omogućuju svakom sudu da u svom radu postupa nezavisno, nepristrasno i učinkovito, te da ispunjava sve
svoje finansijske obaveze po njihovom dospijeću. U formiranju konačnog prijedloga budžeta za sudove, uključeno je i
Visoko sudsko i tužilačko vijeće kao nezavisan i samostalan organ koji ima zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno
i profesionalno pravosuđe, te Ministarstvo pravde. Međutim, pored nadležnosti propisane članom IV.C.1.4. i članom
IV.C.2.6.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te članom 17. stav 3. Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, br.: 25/04, 93/05, 14/07 i 15/08), Vijeće, kad su u pitanju ustavni sudovi
entiteta, nadležno je samo u segmentu koji je propisan ustavima entiteta, a to znači samo provođenje konkursne procedure
na zahtjev suda i sačinjavanje liste predloženih kandidata za sudije Suda. Kad je u pitanju Ustavni sud Federacije, a u
skladu sa spomenutim ustavnim određenjima, donesen je poseban Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) kojim su utvrđena samo pravila postupka po
kojima Ustavni sud Federacije vrši svoju funkciju koja je utvrđena u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim,
za razliku od redovnog sudstva, nije donesen odgovarajući zakon o Ustavnom sudu Federacije, niti su do danas posebnim
zakonom uređena između ostalih, i pitanja finansiranja Ustavnog suda Federacije na principima njegove finansijske i
upravno-administrativne nezavisnosti, uključujući plate i druge naknade sudija.
Iz naprijed navedenog proizilazi da budžet Ustavnog suda Federacije unatoč posebnom statusu Ustavnog suda Federacije u potpunosti utvrđuje i predlaže izvršna, a donosi zakonodavna vlast Federacije Bosne i Hercegovine, dok Ustavni
sud Federacije nema nikakve samostalnosti i nezavisnosti u radu kad je u pitanju raspolaganje i osiguranje finansijskih
sredstava, što imajući u vidu ustavni položaj i ulogu u ostvarivanju vladavine prava, ne može osigurati njegovo nezavisno,
nepristrasno i efikasno funkcionisanje.
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U postupku ocjenjivanja ustavnosti osporenih zakonskih odredbi Ustavni sud Federacije je imao u vidu ustavne
odredbe iz poglavlja IV.C.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, amandmane XCVI, XXXVIII-XL i LIX na Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine kojim su utvrđene nadležnost i sastav, pravno dejstvo odluka, te subjekti koji u ovlašteni
za pokretanje postupka pred Sudom. Tako je spomenutim odredbama utvrđeno da je Ustavni sud Federacije nadležan
za rješavanje sporova između kantona, između kantona i federalne vlasti, između grada i njegovog kantona ili federalne
vlasti, između općina i grada, između općina i njihovih kantona ili federalne vlasti, i između institucija federalne vlasti ili
unutar pojedinih institucija federalne vlasti. Potom je Ustavni sud Federacije nadležan za ocjenu ustavnosti zakona koji
je usvojio jedan dom ili oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, smjenu Predsjednika i potpredsjednika
Federacije Bosne i Hercegovine, ocjenu ustavnosti ustava ili amandmana na ustav kantona ili predloženi zakon ili zakon
koga je usvojilo to zakonodavno tijelo, ocjenu ustavnosti predloženih ili usvojenih propisa organa federalne, kantonalne,
gradske ili općinske vlasti, zaštitu prava na lokalnu samoupravu, zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, odlučuje o pitanjima imuniteta koja proističu iz zakona kojim se uređuje imunitet, postavljena ustavna pitanja od strane Vrhovnog suda
Federacije, kantonalnih sudova i davanje mišljenja.
Odredbom člana IV.C.3.9. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije ima devet članova gdje je
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisan način i postupak njihovog izbora. Ustanovljeno je i Vijeće za zaštitu
vitalnog nacionalnog interesa koje odlučuje o pitanjima vitalnog interesa u proceduri utvrđenoj Amandmanom XXXVIII
do XL Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a sastoji se od sedam članova i to po dva iz reda konstitutivnih naroda
i jedan član iz reda Ostalih. Sudije i članove Vijeća nakon provedene procedure propisane Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine, potvrđuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
Članom IV.C.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće, da njihovo izvršenje u skladu sa članom IV.B.7.C. (I) Ustava osigurava Premijer Federacije Bosne i
Hercegovine, te da postupak pred Sudom mogu pokrenuti Predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine,
Premijer, zamjenik Premijera, 1/3 članova bilo kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 1/3 članova kantonalne skupštine, načelnik, gradonačelnik, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 2/3 članova bilo kog
kluba u Domu naroda Parlamenta Federacije, 2/3 članova klubova u kantonalnim skupštinama i Gradu Mostaru. Ovdje
treba posebno napomenuti, da se u postupcima kod predočenih ustavnih pitanja Vrhovni sud Federacije i kantonalni sudovi pojavljuju kao stranka u postupku pred ovim sudom.
Iz navedenih ustavnih odredbi jasno proizilazi uloga Ustavnog suda Federacije kao jedne od najznačajnijih institucija
u ostvarivanju demokratije, vladavine prava i zaštite sloboda i prava građana na kojima počiva ustavno uređenje Federacije Bosne i Hercegovine. Spomenute ustavne odredbe predstavljaju garanciju nezavisnosti i samostalnosti Ustavnog suda
Federacije, što ima veliki značaj za njegovo funkcionisanje, jer samo na takav način može ostvariti svoju ulogu koja je
propisana u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Propisane nadležnosti Suda, lica koja mogu pokrenuti postupak pred
Sudom, pravno dejstvo odluka koje su konačne i obavezujuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, nesumnjivo
ukazuje na specifičan i odvojen položaj Suda od ostalih redovnih sudova, koji zbog svoje nadležnosti (ocjena ustavnosti
zakona koje donosi zakonodavna vlast u Federaciji, propise koje donose predstavnička tijela grada i općine i propise
koje donosi Vlada Federacije i vlade kantona) i stranaka u postupku mora da bude nezavisan kako od zakonodavne tako
i od izvršne i sudske vlasti. Zbog svih istaknutih specifičnosti, Ustavni sud Federaciji nalazi se izvan sistema redovnih
sudova kao i njihove hijerarhije kad je u pitanju predlaganje i osiguranje finansijskih sredstava za nezavisan i samostalan
rad. Ustvari, identičan stav u ovom pogledu zauzeo je u svojoj odluci i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, broj: U-6/06 od
29.03. 2008. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 40/08) i Ustavni sud Republike Srpske u svojoj odluci broj: U-53/08
od 29.10.2008. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 105/08). Naprijed navedeno, a radi harmonizacije
pravnog sistema i ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini, treba da slijedi i Ustavni sud Federacije. Dakle, jedino je na
nivou Federacije Bosne i Hercegovine pitanje plata i naknada sudija Ustavnog suda Federacije, ostalo regulisano istim
zakonom i na identičan način kao i za redovne sudove i tužilaštva. Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojim pravilima u
cijelosti je regulisao ovo pitanje, dok je za Ustavni sud Republike Srpske, Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske
i unutrašnjim aktima, samostalno uređene pored ostalog plate i naknade sudija, uz puno uvažavanje njihove specifične
odgovornosti. Sud smatra da nezavisnost Suda predstavlja princip koji zakonodavac upravo mora osigurati vodeći računa
o naročitom položaju i ulozi koju Ustavni sud ima u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga smatra bitnim
da istakne da ovo uključuje finansijsku nezavisnost i samostalnost koja se ogleda u samostalnom planiranju i predlaganju
budžeta Suda kao i samostalnom i nezavisnom raspoređivanju odobrenih budžetskih sredstava čija potrošnja svakako
mora podlijegati odgovarajućoj kontroli od strane nadležnih organa kao i svi drugi organi koji se finansiraju iz Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine.
Komparirajući ustavni položaj ustavnih sudova u Bosni i Hercegovini, utvrđeno je da su nadležnosti, sastav, izbor
sudija, dejstvo odluka kao konačnih i obavezujućih suštinski takve, da sva tri ustavna suda imaju ulogu konačnog arbitra,
svako iz svoje nadležnosti u tradicionalno najzastupljenijoj nadležnosti ustavnog sudovanja, a to je apstraktna nadležnost,
normativna kontrola uz određene specifičnosti, te da imajući u vidu njihovu istovrsnu ustavnu ulogu, moraju podlijegati
istim pravilima u odnosu na materiju ustavnosudske nezavisnosti i nepristrasnosti, kao i upravno-finansijske nezavisnosti.
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Ovakva određenja kad je u pitanju nezavisnost i samostalnost ustavnog sudstva od zakonodavne, izvršne i sudijske
vlasti u postupku predlaganja i utvrđivanja sredstava za rad suda, imaju ustavni sudovi u Republici Hrvatskoj, Republici
Srbiji i Republici Crnoj Gori (prikazane ustavne odredbe spomenutih država o ustavnim sudovima, zakoni i drugi propisi
koji regulišu njihov način rada i finansiranja).
Posebno istaknuti položaj i uloga Ustavnog suda Federacije nameće obavezu zakonodavcu da osigura njegovo nezavisno i efikasno funkcionisanje, te da pitanja koja se odnose na finansijsku nezavisnost i samostalnost reguliše posebnim
zakonom kojim će propisati samostalnost i upravno-materijalnu nezavisnost uključujući plate i druga primanja sudija
Ustavnog suda Federacije, te da na taj način dosljedno slijedi sprovođenje ustavnih principa nezavisnosti i samostalnosti
Ustavnog suda Federacije. Iz tih razloga se po ocjeni Suda pitanje materijalnog položaja ne može regulisati na isti način
i istim zakonom kojim su regulirane plate za redovne sudove i tužilaštva, već posebnim zakonom kojim će se propisati
samostalnost i upravno-materijalna nezavisnost koja je značajna za njegovo funkcionisanje gdje su uključene plate i druga
primanja sudija Ustavnog suda Federacije. U suprotnom, dolazi do narušavanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog
suda Federacije, te na taj način i principa vladavine prava koje je utvrđeno članom IV.C.1.4.(1) i 3) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Polazeći od značaja zakonskog uređenja pitanja finansiranja Ustavnog suda Federacije na principima osiguranja
njegove pune finansijske i upravno-administrativne nezavisnosti od bilo koje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, što
uključuje plate i druge naknade sudija Ustavnog suda Federacije, a u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud Federacije je ocijenio potrebnim i opravdanim, da se u izvršenju ove presude, Parlamentu Federacije Bosne
i Hercegovine ostavi prijelazni period u trajanju od šest mjeseci u kojem će donijeti poseban zakon o Ustavnom sudu
Federacije i istim pored finansijske i upravno-administrativne nezavisnosti, urediti pitanja plata i drugih naknada sudija
Ustavnog suda Federacije, a u skladu sa donesenom presudom.
Ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne donese zakon u ostavljenom roku, Ustavni sud Federacije
će posebnim aktom razraditi ustavne odredbe o samostalnosti i upravno-administrativnoj nezavisnosti Suda, uključujući
plate i druge naknade sudija, imajući u vidu odluku o organizaciji Ustavnog suda Federacije.
I ako se podnosilac zahtjeva u toku izlaganja na javnoj raspravi bazirao na neusaglašenosti Zakona o platama i drugim naknadama sudija sa alinejom 1 Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije smatra
da u tom kontekstu ne može vršiti poređenje dvije ustavne norme i proglasiti ih neustavnim. Na Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine od njegovog usvajanja od strane Ustavotvorne Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine 1994. godine,
do danas, doneseno je 109 amandmana. U svim tim ustavnim aktivnostima došlo je do toga, da u pojedinim segmentima
egzistiraju različite norme, ali sa istom ustavnom snagom. Iz tih razloga Ustavni sud Federacije nije se upuštao u pitanja
normativnog karaktera preambule koje je sporno i u ustavnoj teoriji i praksi, nego na općim pravnim principima donosi
odluke pa i u ovom slučaju. Iz tih razloga Ustavni sud Federacije zaključuje, da odredba člana IV.C.2.7.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ne može biti predmetom ocjenjivanja sa alinejom 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine. Ukoliko bi to učinio, Sud bi preuzeo ulogu ustavotvorca, za što prema Ustavu nije ni nadležan. U konkretnom slučaju Ustavni sud Federacije tumači ovu odredbu na način, da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine dužan
vodeći računa o posebnom statusu Suda, da posebnim zakonom reguliše upravno-finansijsku nezavisnost, uključujući pitanje plata i naknada uz uvažavanje organizacije Suda koja je propisana u Odluci o organizaciji Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine. Ista odluka donesena je na osnovu člana IV.C.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i reguliše
da, Ustavni sud Federacije svoju djelatnost ostvaruje po principu finansijske nezavisnosti, a da će materijalni-finansijsko
poslovanje vršiti u skladu sa zakonom i odlukama Suda.
Imajući u vidu izloženo, Ustavni sud Federacije je ocijenio da je utvrđivanje plate sudijama Ustavnog suda Federacije propisano u članu 2. stav 1. tačka i) u dijelu koji glasi: „za sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“; tačka
j) u dijelu koji glasi: “za šefove odjeljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ i tačka k) u dijelu koji glasi:
“za predsjednika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca
u Federaciji Bosne i Hercegovine nije u saglasnosti sa odredbama čl. IV.B.1.3.(1) i IV.C.3.9. do 13. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i amandmanima XXXVIII, LXVI i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, kojim su utvrđeni
položaj, nadležnosti, stranke u postupku, izvršenje i pravno dejstvo odluka Ustavnog suda Federacije.
S obzirom na navedeno riješeno je kao u izreci donesene presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda,
Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr.sc.iur. Šahbaz Džihanović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen
Srdić, sudije Suda.
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: U-16/16
Sarajevo, 26.04.2017. godine
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
za ocjenu ustavnosti odredbe članka 2. stavak 1. toč. i), j) i k) Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u
Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju članka IV.C.3.10. (2) a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne
rasprave, na sjednici održanoj 26.04.2017. godine donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da je članak 2. stavak 1. točka i) u dijelu koji glasi: „za suce Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“; točka j) u dijelu koji glasi: “za šefove odjeljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ i točka k) u
dijelu koji glasi: “za predsjednika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ Zakona o plaćama i drugim naknadama
sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 72/05, 22/09 i 55/03) u nesuglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Nalaže se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od 6 mjeseci, od dana objave odluke u „Službenim novinama Federacije BiH“, do kada se može primjenjivati zakon iz stavka 1. izreke ove presude u odnosu na
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, uvažavajući relevantne odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
i organizacionu strukturu propisanu Odlukom o organizaciji Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 68/10), donese zakon o Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine kojim će razraditi
samostalnost i upravno-materijalnu neovisnost Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući plaće i druga
primanja sudaca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne donese zakon sukladno stavku 2. izreke, Ustavni sud
Federacije Bosne i Hercegovine će posebnim pravnim aktom urediti pitanja koja obuhvataju samostalnost i upravno-materijalnu neovisnost Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući plaće i druge naknade sudaca Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine.
4.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji BiH.
O b r a z l o ž e nj e

1.

Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), podnio je dana 09.05.02016.
godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za ocjenu
ustavnosti članka 2. točke 1. alineje i) Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 72/05, 22/09 i 55/13), u dijelu koji glasi: „Za suce Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine“, članka 2. točke 1. alineja j) Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 72/05, 22/09 i 55/13) u dijelu koji glasi: „Za
šefove odjeljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine„ i članka 2. točka 1. alineja k) Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 72/05, 22/09
i 55/13), istog članka u dijelu koji glasi: „Za predsjednike Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ (u daljnjem
tekstu: Zakon o plaćama i drugim naknadama sudaca), navodeći da su iste odredbe u suprotnosti sa alinejom 1. Preambule
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Ustavnopravni temelj za podnošenje zahtjeva sadržan je u odredbi članka IV.C.3.10.(2) a) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, pa je neosporno da je podnositelj ovlašten za podnošenje ovog zahtjeva.
2.

Stranke u postupku

Prema odredbi članka 39. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) stranke u ovom postupku su: Dopredsjednik Federacije Bosne i
Hercegovine, kao ovlašteni podnositelj zahtjeva, te Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao donositelj Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca.

Petak, 04.08.2017. god.
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Bitni navodi podnositelja zahtjeva

U podnesenom zahtjevu je navedeno, da je člankom 2. točka 1. alinejom i) j) i k) Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca povrijeđena alineja 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ističući da je zakone u Bosni i Hercegovine koji reguliraju isplatu plaća, naknada i drugih materijalnih prava sudaca i tužitelja i stručnih suradnika koji rade
u sudovima u Bosni i Hercegovini, prvo donesen od strane Visokog Predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, zatim potvrđen
od strane zakonodavnih tijela na koji način su tim zakonima utvrđene i plaće sudaca ustavnih sudova u Bosne i Hercegovine, a samim tim i Ustavnog suda Federacije na koji način su u cijeloj Bosni i Hercegovini utvrđena istovjetna rješenja.
U obrazloženju zahtjeva se navodi, da je Ustav Federacije Bosne i Hercegovine posljedica jednog međunarodnog
sporazuma i rezultat izvršenja međunarodno pravnih obveza, ukazujući na djelomičnu odluku Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine broj: U-5/98 od 01.07.2000. godine, posebice apostrofirajući točku 17. koja ukazuje da i Preambula Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine ima normativni karakter ukoliko je njen tekst dovoljno jasan i precizan i da može proizvesti određena prava i obveze za javne i gospodarske subjekte. Isto tako podnositelj zahtjeva se poziva i na članak 31.
Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora koji je sukladno članku III./3. točka b) Ustava Bosne i Hercegovine dio
ustavno pravnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine, iz čega proizilazi, da se primjenjuje i na preambulu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Smatra da alineja 1. preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ima slično značenje,
kao i alineja 3. Preambule Ustava Bosne i Hercegovine, da se Ustav Federacije Bosne i Hercegovine zasniva na istim demokratskim načelima, ljudskim pravima i slobodama, podjelom vlasti, demokratskim izborima i drugim ustavno-pravnim
standardima na kojima se zasniva i Ustav Bosne i Hercegovine, pa iz tih razloga smatra da Alineja 1. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine treba što jasnije izraziti načelo demokracije vlasti. Nadalje se ističe, da kad je u pitanju Ustav Bosne i
Hercegovine, on ima superiornu normativnu snagu u odnosu na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, pa je iz tih razloga
članak I. 2 Ustava Bosne i Hercegovine obvezuje ne samo državu već i njene entitete. Ustavni sud Federacije ne može
direktno primjenjivati odredbu članka I.2. Ustava Bosne i Hercegovine, ali može u duhu obligatorne odredbe tumačiti relevantne odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga podnositelj zahtjeva smatra da osporena odredba
Zakona povrjeđuje alineju 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koja glasi: „da demokratske institucije
temeljene na poštivanju ljudskih prava i sloboda, najbolje stvaraju sklad između svojih zajednica“. Podnositelj zahtjeva
ističe da je načelo neovisnosti i samostalnosti sudova propisano u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i da je namjera
ustavotvorca bila da osigura neovisnost Ustavnog suda Federacije i na taj način omogući da sam propisuje organizaciju i
dodatne nadležnosti i time onemogući bilo kakvo miješanje u nadležnosti Ustavnog suda.
U obrazloženju se elaborira i Odluka o dopustivosti i meritumu broj: U-6/06 od 29.03.2008. godine koju je donio
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a u kojoj je istaknuto „da Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nedostatku ustavnih
zakona mora biti u stanju potpune neovisnosti i odlučivati o svojoj organizaciji i funkcioniranju. Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine ima ovlaštenja da uređuje i određuje proračun institucija Bosne i Hercegovine, da donosi zakone, ali
ona to može raditi samo uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine obvezuje zakonodavca
da ne krši neovisnost Ustavnog suda, međutim činjenica da je donesen osporeni zakon Sud pokazuje do kojeg stupnja on
ima potrebu biti zaštićen od pritisaka koji bi mogli vršiti drugi organi vlasti. Poštovanje financijske neovisnosti Ustavnog
suda kako je naprijed navedeno zahtijeva minimum, a to je da Sud predloži svoj proračun i način njegovog korištenja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja će ga usvojiti.“ Isto tako elaborirao je i toč. 27. i 28. spomenute Odluke.
Pored navedenog podnositelj zahtjeva ističe, da se koncept vladavine prava koji je kao načelo naveden u članku
I.2 Ustava Bosne i Hercegovine direktno primjenjuje i na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, a načelo neovisnosti i
samostalnosti sudova je propisano i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, pa samim tim i neovisnost Ustavnog suda
Federacije predstavlja opće načelo koje mora biti poštovano čak i kada u ustavnom tekstu nije direktno navedeno, pozivajući se na točku 23. spomenute Odluke. Analizirajući sve odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kako navodi
podnositelj zahtjeva, iste govore u prilog namjeri ustavotvorca da osigura neovisnost Ustavnog suda Federacije tako što
mu je potrebno omogućiti da sam propisuje organizaciju i dodatne nadležnosti i time onemogući bilo kakvo miješanje u
dodijeljene mu nadležnosti iz čega proizilazi puna financijska neovisnost i samostalnost, a što se ogleda u samostalnom
planiranju i predlaganju proračuna. Nadalje je istaknuta i odredba članka IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
kojom je propisano da „ukoliko ovim Ustavom nije drugačije utvrđeno, pravila postupka potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju kao i temeljno načelo pravičnosti pred sudovima i organizaciji svih sudova, bit će utvrđeno zakonima
Federacije“. Pravila postupka pred Ustavnim sudom Federacije propisana su Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom
Federacije Bosne i Hercegovine, međutim sva druga pitanja koja nisu direktno propisana Ustavom u nadležnosti su samog
suda i utvrđena su Odlukom o organizaciji Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koju taj Sud sam i utvrđuje.
Navodi da plaće sudaca Ustavnog suda Federacije ne mogu biti regulirane u osporenom Zakonu iz razloga što je pozicija
Ustavnog suda u odnosu na redovne sudove takva da redovni sudovi i to Vrhovni sud Federacije i kantonalni sudovi mogu
biti predlagatelji za pokretanje zahtjeva za rješavanje ustavnih pitanja pred Ustavnim sudom Federacije. Ova činjenica
kako to navodi podnositelj zahtjeva utvrđuje poseban položaj Ustavnog suda Federacije, a time i zahtjev da bude neovisan
od zakonodavne i izvršne vlasti. Zatim navodi da je postupak izbora sudaca Ustavnog suda također propisan Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine i razlikuje se od izbora ostalih sudaca.
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U podnesenom zahtjevu navodi se i Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i to broj: U-53/08 od 29.10.2008. godine koja je inicirana od strane samog Suda, gdje su odredbe zakona koje su se odnosile na utvrđivanje plaće i naknada
sucima Ustavnog suda Republike Srpske, utvrđeni kao neustavni. Obrazloženje presude je gotovo istovjetno i bazirano
na Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a temelji se na stavu, da se suci i uposlenici ne mogu statusno tretirani na
isti način kao redovni sudovi i uposlenici u redovnim sudovima.
Načelo neovisnosti i samostalnosti sudova navodi podnositelj zahtjeva, propisano je Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine, tako da princip nezavisnosti Ustavnog suda Federacije predstavlja opći princip koji mora biti poštovan
pa i kada u ustavnom tekstu nije naveden. Sve odredbe Ustava na koje se poziva podnositelj zahtjeva imaju namjeru da
osiguraju neovisnost Suda i mogućnost da propisuje organizaciju i dodatne nadležnosti i time onemogući bilo kakvo miješanje u utvrđene nadležnosti. Kada je u pitanju raspolaganje financijskim sredstvima, u zahtjevu se navodi, da Ustavni
sud Federacije najbolje razumije svoje potrebe u odnosu na financije i da će adekvatno odgovarati tim potrebama na što
posebice ukazuje da su Zakonom o plaćama i naknadama sudaca predviđene plaće za neke pozicije u Ustavnom sudu
koje i ne postoje. Smatra da pozicija Ustavnog suda Federacije ne može biti različita od ostala dva ustavna suda u Bosni i
Hercegovini, jer unifikacija pravnih standarda u Bosni i Hercegovine, posebice ukoliko podiže ljestvicu demokratičnosti
javne vlasti, može samo doprinijeti pravnoj sigurnosti i pravnoj harmoniji te jedinstvenosti pravnog prostora na cijeloj
teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz svega naprijed proizilazi, a posebice imajući u vidu članak IV.C.7. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, da Ustavni sud Federacije mora imati zakonsku diskreciju predlaganja i raspolaganja vlastitim
proračunom u smislu samostalnog raspoređivanja odobrenih sredstava, a to implicira zakonsko ovlaštenje da se vlastitom
odlukom odredi visina plaće predsjednika i sudaca, te drugih uposlenika u Ustavnom sudu Federacije. Predloženo ne znači
isključenost Suda od bilo kakve kontrole, a financijska neovisnost i kontrola mora se svesti na kontrolu zloupotrebe same
neovisnosti i arbitrarnosti u postupanju i odlučivanju.
Na temelju svega navedenog istaknuto je, da alineja 1 Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ima
normativan karakter, da bi Ustavni sud Federacije bio demokratičan mora se uzeti u obzir veoma bitan faktor, a to je
povijesna uloga ustavnih sudova i potreba visokog stupnja neovisnosti i nepristrasnosti koja uključuje i samostalnost kod
odlučivanja o vlastitim financijskim sredstvima sukladno sa svojim potrebama. Iz tih razloga predlaže, da se zahtjev usvoji
i da Ustavni sud Federacije donese odluku kojom će utvrditi, da članak 2. stavak 1. alineja i), j) i k) Zakona o plaćama i
drugim naknadama sudaca nije sukladna s alinejom 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, što znači, da su
iste odredbe u suprotnosti sa alinejom 1. Preambule, a kao prijelazno rješenje da utvrdi, da se spomenute odredbe mogu
primjenjivati do donošenja posebne odluke Ustavnog suda Federacije o plaćama, naknadama i drugim pravima sudaca
Ustavnog suda Federacije, a najduže tri mjeseca od dana objave presude u službenom glasilu.
4.

Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je slijedeći odredbu članka 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine, aktom broj: U-16/16 od 12.05.2016. godine zatražio odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog
članka Zakona i to, od Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Traženi odgovor
nije dostavljen od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine do održavanja javne rasprave ni naknadno.
5.

Sjednica Suda s javnom raspravom

Na javnoj raspravi koja je održana 18.4.2017. godine, opunomoćenik podnositelja zahtjeva u potpunosti je ostao
kod navoda iznesenih u pismenom zahtjevu, gdje je istaknuto da je članak 2. točka 1. alineja i), j) i k) Zakona o plaćama i
drugim naknadama sudaca, suprotna alineji 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
U usmenom izlaganju opunomoćenik podnositelja zahtjeva je naveo, da je zakone o plaćama u Bosni i Hercegovini
prvo donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu koji su zatim potvrđeni od strane zakonodavnih tijela. Kad je u
pitanju primjena Ustava Bosne i Hercegovine navedeno je da on ima superiornu normativnu snagu u odnosu na Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine, pa iz tih razloga članak I.2. Ustava Bosne i Hercegovine obvezuje entitete da ga primjenjuju. Ističe da je načelo neovisnosti i samostalnosti sudova propisano u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i da je
namjera ustavotvorca bila da osigura neovisnost Ustavnog suda Federacije, te da sam propisuje organizaciju i dodatne
nadležnosti. Isto tako je istaknuto, da se ovdje ne radi o plaćama predsjednika Suda, sudaca i uposlenika Ustavnog suda
Federacije nego o istinskoj potrebi društva i državne javne vlasti da osigura viši stupanj ustavno sudske autonomije i da na
taj način slijedi model koji danas imaju demokratske države kao što je SR Njemačka, Belgija, Nizozemska. Istaknuto je
stajalište Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, izneseno u Odluci broj: U-6/06 od 29.3.2008. godine u kojoj je Sud analizirao situaciju u Bosni i Hercegovini, zakone koje je donijela međunarodna zajednica i zaključio, da ustavno sudstvo kad
je u pitanju financijska samostalnost i utvrđivanje plaće sucima, ne može biti regulirano istim zakonom kojim se reguliraju
plaće za suce redovnih sudova, posebice apostrofirajući razloge neovisnosti.
Opunomoćenik podnositelja zahtjeva smatra da nije prihvatljivo da Sud mora da pregovara sa zakonodavcem oko
popune jednog stručnog savjetnika, ostvarivanja međunarodne suradnje sa Venecijanskom komisijom ili s drugim ustavnim sudovima, da ne može da izvrši reorganizaciju svojih financijskih potreba u tijeku proračunske godine i da ta sredstva
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usmjerava tamo gdje su mu potrebna. Navedena je i Odluka broj U-29/13 koju je donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine,
a u kojoj je ukazano da država mora posebice pažnju obratiti upravo na pravosuđe i osigurati ljudske, materijalne i financijske resurse kako bi se osigurala materijalna neovisnost, jer je to imperativ pravne države. Ovdje se misli i na Ustavni
sud Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu su spomenuti primjeri SR Njemačke, Belgije i drugih država. Međutim, isto
tako je istaknuto, da financijska autonomija ne znači da se utrošak tih sredstava ne kontrolira i da nije podložan kontroli
kao i svaki proračunski korisnik.
Nadalje je istaknuto u izlaganju i u obrazloženju podnesenog zahtjeva da se u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine
skriva jedna antinomija, što znači unutarnji sukob normi u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i to, između norme
koja propisuje da će se određeni aspekti ustavnog sudovanja propisati zakonom i sa druge strane, odredba koja propisuje
da je Ustavni sud Federacije neovisan. Iz tih razloga se navodi, da se sa ovakvim načinom propisivanja financijske samostalnosti ne može osigurati pravo na pravično suđenje u kontekstu bosanskohercegovačkih prilika. To dalje znači, kako
se navodi, da jedino Sud može harmonizirati ove vrijednosti i da se opredijeli za višu pravu normu unutar Ustava koja je
propisana u alineji 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
U izlaganju je dalje navedeno da postoji jasna razlika između redovnog i ustavnog sudstva, da je ta razlika jasno
provedena u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jasno naglasio, da
praksa koja se provodi od strane tog suda mora da bude imperativ u Bosni i Hercegovini ukoliko se želi harmonizacija
pravnog sustava Bosne i Hercegovine. Na kraju je istaknuto da ustavno sudstvo treba da bude na istovjetan način tretirano,
zatim članak 6. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda koji zahtijeva najviši stupanj neovisnosti
pravosuđa, zatim slijed standarda koje propisuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine i na kraju, da se moramo opredijeliti za
alineju 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koja nalaže da Sud preuzme ustavnu autonomiju i da bude
zaštićen samim Ustavom, Preambulom i to sve do momenta dok Bosna i Hercegovine ne postigne nivo drugih razvijenih
demokratskih država. Iz tih razloga smatramo da je članak 2. stava 1. alineja i) j) i k) Zakona o plaćama sudaca u suprotnosti sa alinejom 1. Preambule.
5. Relevantni propisi za odlučivanje
1. USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

1. Sastav

Članak VI.
Ustavni sud

Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od devet članova.
a) Četiri člana bira Zastupnički dom Federacije, a dva člana Skupština Republike Srpske. Preostala tri člana bira
predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konzultacije sa Predsjedništvom.
b) Suci će biti istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda. Svatko tko udovoljava takvoj kvalifikaciji i ima pravo
glasa može biti imenovan za suca Ustavnog suda. Suce koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava ne mogu
biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje susjedne države.
c) Mandat sudaca imenovanih u prvom sazivu biće pet godina, izuzev ako podnesu ostavku ili budu s razlogom
razriješeni na temelju konsenzusa ostalih sudaca. Suce koje su imenovani u prvom sazivu ne mogu biti reimenovani. Suce
koje će biti imenovani nakon prvog saziva služit će do navršenih 70 godina života, izuzev ako podnesu ostavku ili budu
s razlogom razriješeni na temelju konsenzusa ostalih sudaca.
d) Za imenovanja koja se budu vršila nakon isteka perioda od pet godina od prvih imenovanja, Parlament skupština
može zakonom predvidjeti drugačiji način izbora troje sudaca koje bira Predsjednik Europskog suda za ljudska prava.
2. Procedure
a) Većina svih članova suda sačinjava kvorum.
b) Sud će većinom glasova svih članova, usvojiti svoj poslovnik o radu. Sud će voditi javne rasprave, a svoje odluke
će javno obrazlagati i objavljivati.
3. Jurisdikcija
Ustavni sud će podržavati ovaj Ustav.
a) Ustavni sud je jedini nadležan da odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po ovom Ustavu između dva entiteta,
ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući ali ne
ograničavajući se na to:
Da li je odluka entiteta da uspostavi poseban paralelan odnos sa susjednom državom sukladna sa ovim Ustavom, uključujući i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
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- Da li je bilo koja odredba ustava ili zakona jednog entiteta sukladna sa ovim Ustavom.
b)
c)
4. Odluke
Odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
2. USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Uvjereni da demokratske institucije temeljene na poštivanju ljudskih prava i sloboda najbolje stvaraju sklad između
svojih zajednica,
Odbijajući nasilje rata,
U želji da pridonesu unapređenju mira,
U želji da promiču slobodu pojedinca i razvijaju slobodno tržište,
Vođeni načelima Povelje Ujedinjenih naroda, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, i Općim okvirnim sporazumom o miru u Bosni i Hercegovini kao i njegovim aneksima (Opći okvirni sporazum),
Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi, zajedno sa Ostalima, i građani Federacije Bosne i Hercegovine, koja
je sastavni dio suverene države Bosne i Hercegovine, odlučni da osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske
odnose i najviše standarde ljudskih prava i sloboda, ovim donose Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
IV.C. 1. Sudska vlast Federacije
1. Opće odredbe o sudovima
Članak 1.
(1) Sudsku funkciju u Federaciji vrše sudovi Federacije navedeni u paragrafu 2. ovog članka, kantonalni sudovi navedeni u članku V.11. i općinski sudovi navedeni u članku VI.7.
(2) Sudovi Federacije su:
a) Ustavni sud,
b) Vrhovni sud
Članak 2.
Svi organi vlasti izvršavat će i pomagati u izvršavanju presuda i rješenja svih sudova navedenih u ovom ustavu.
Članak 4.
(1) Sudska vlast Federacije samostalna je i neovisna.
(2) Sudovi će osigurati jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.
(3) Sudska vlast je samostalna i neovisna od izvršne i zakonodavne vlasti Federacije.
Amandman LX
Članak IV.C.7., mijenja se i glasi:
„1. Plaća i druge naknade sucu ne mogu biti umanjeni za vrijeme vršenja sudačke funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka sukladno sa zakonom.
Plaća i drugi uvjeti obavljanja funkcije, uključujući i imunitet, za sve suce sudova Federacije utvrđuju se zakonom“.
Amandman XXXVIII
Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa
(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri sukladno s ovim ustavom. Ovo Vijeće razmatra sva pitanja koja su od
vitalnog interesa.
(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član
iz reda Ostalih. Suce bira Zastupnički dom i Dom naroda.
ODLUKA O USTROJSTVU USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 68/10)
Članak 4.
Ustavni sud Federacije svoju organizaciju i djelatnost ostvaruje na načelu financijske neovisnosti, koja se ogleda u
neovisnom utvrđivanju prijedloga proračunskih sredstava u tekućoj godini, potrebnim za izvršavanje nadležnosti Ustavnog suda Federacije, koji dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u cilju uključivanja prijedloga proračuna Ustavnog suda Federacije u proračun Federacije Bosne i Hercegovine.
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Članak 7.
Rad Ustavnog suda Federacije obavlja se u stalnim i povremenim komisijama i drugim radnim tijelima Ustavnog
suda Federacije.
Članak 30.
Materijalno i financijsko poslovanje Ustavnog suda Federacije vršit će se sukladno zakonu i odlukama Ustavnog
suda Federacije.
ZAKON O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDACA I TUŽITELJA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 72/05, 22/09 i 55/13)
Članak 1.
Okvir Zakona
Ovim Zakonom utvrđuju se plaće, naknade i druga materijalna prava sudaca, tužitelja i stručnih suradnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.
II. Plaće i naknade i druga materijalna prava

KM

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Članak 2.
Osnovna mjesečna plaća sudaca
Osnovna mjesečna plaća sudaca iznosi:
Za suce općinskih sudova: 2.400 KM.
Za šefove odjeljenja općinskih sudova: 2.600 KM.
Za predsjednike osnovnih sudova: 2.800 KM.
Za predsjednika općinskih sudova sa 30 ili više sudaca: 3.200 KM.
Za predsjednike općinskih sudova sa 60 ili više sudaca: 3.600 KM.
Za suca kantonalnih sudova: 3.000 KM.
Za šefove odjeljenja kantonalnih sudova: 3.200 KM.
Za predsjednike kantonalnih sudova: 3.400 KM.
Za suce Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine: 3.800

j) Za šefove odjeljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine: 4.000 KM.
k) Za predsjednike Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine: 4.400 KM.
PRAVILA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
(„Službeni glasnik BiH, broj: 94/14)

Članak 3.
(Sredstava za rad)
(1) Sredstva za rad Ustavnog suda se osiguravaju u proračunu institucija Bosne i Hercegovine.
(2) Upotreba odobrenih sredstava se uređuje internim aktom Ustavnog suda.
(3) Generalni tajnik Ustavnog suda priprema nacrt proračuna Ustavnog suda i, nakon procedure provedene sukladno
s ovim pravilima, dostavlja ga ministarstvu nadležnom za pripremanje proračuna institucija Bosne i Hercegovine.
(4) Ministar nadležnog ministarstva iz stavka (3) ovog članka dostavlja Ustavnom sudu obrazloženo mišljenje o
nacrtu proračuna.
(5) Ustavni sud, nakon što prethodno dostavljeno mišljenje razmotri nadležna komisija Ustavnog suda, utvrđuje
prijedlog proračuna Ustavnog suda.
(6) Prijedlog proračuna Ustavnog suda se dostavlja Predsjedništvu Bosne i Hercegovine radi uvrštavanja u prijedlog
proračuna institucija Bosne i Hercegovine.
(7) Ustavni sud samostalno raspoređuje sredstva odobrena iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine, sukladno sa
svojim godišnjim proračunom.
ZAKON O VISOKOM SUDBENOM I TUŽITELJSKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE
(„Službeni glasnik BiH“, br.: 25/04, 93/05,14/07 i 15/08)
Poglavlje III
Nadležnosti i ovlaštenja
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Članak 17.
Nadležnost

(1) imenuje suce, uključujući predsjednike sudova, suce porotnike i dodatne suce u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i
Hercegovine, sa izuzetkom ustavnih sudova entiteta Bosne i Hercegovine;
(3) daje prijedloge nadležnim organima u svezi s njihovim predlaganjem i izborom sudaca Ustavnog suda Republike
Srpske imenovanjem sudaca u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti iz
ovog stava Vijeće, prije davanja prijedloga, traži pismeno mišljenje odgovarajućeg ustavnog suda;
(15) daje prijedloge, prema vlastitoj ocjeni, u svezi s godišnjim proračunom predloženim od strane državnih tijela i/
ili vlada za sudove i tužiteljstva;
(18) zalaže se za adekvatno i kontinuirano financiranje sudova i tužiteljstava u Bosni i Hercegovini;
Članak 18.
Sudovi i tužiteljstva
Vijeće ima nadležnosti navedene u članku 17. ovog zakona u odnosu na pravosuđe u Bosni i Hercegovini što obuhvata sljedeće sudove i tužiteljstva:
(a) Sud Bosne i Hercegovine;
(b) Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine;
(c) Ustavni sud Republike Srpske i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, isključivo sukladno s odredbama
članka 17.(3) ovog zakona;
(d) Vrhovni sud Republike Srpske i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine;
(e) Okružne i osnovne sudove u Republici Srpskoj;
(f) Kantonalne i općinske sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine;
(g) Republičko tužiteljstvo Republike Srpske i Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
(h) Okružna tužiteljstva u Republici Srpskoj i kantonalna tužiteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
(i) Apelacioni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Osnovni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Tužiteljstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Članak 19.
USTAV REPUBLIKE SRPSKE

Ustavni sud:

X USTAVNI SUD
Članak 115.

1. odlučuje o suglasnosti zakona, drugih propisa i općih akata sa Ustavom;
2. odlučuje o suglasnosti propisa i općih akata sa zakonom;
3. rješava sukob nadležnosti između organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti;
4. rješava sukob nadležnosti između organa Republike, grada i općine ;
5. odlučuje o suglasnosti programa, statuta i drugih općih akata političkih organizacija sa Ustavom i zakonom.
Ustavni sud prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava najviše ustavne organe
Republike o stanju i problemima u toj oblasti i daje im mišljenja i prijedloge za donošenje zakona i poduzimanje drugih
mjera radi obezbjeđenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava građana, organizacija i zajednica. Ustavni sud
može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i općih akata koji su prestali da važe, ako od prestanka
važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine.
Ustavni sud:
1) odlučuje o suglasnosti zakona, drugih propisa i općih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti
vitalnih interesa konstitutivnih naroda.
Ustavni sud odlučuje o pitanjima imuniteta, koja proističu iz zakona kojima se uređuje imunitet u Republici Srpskoj.
Članak 116.
Sastav Suda

Ustavni sud ima sedam sudaca.
Suci Ustavnog suda se biraju na osam godina i ne mogu biti ponovo birani.
Ista osoba ne može biti dvaput birana na funkciju predsjednika Ustavnog suda.
Ustavni sud Republike Srpske ima maksimalno devet članova.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske osniva se kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog
interesa u proceduri opisanoj u Amandmanu LXXXII. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz
reda Ostalih. Suce bira Narodna skupština Republike Srpske i Vijeće naroda.
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Članak 117.
Zabrana obavljanja druge funkcije
Sudac Ustavnog suda ne može vršiti nikakvu drugu javnu funkciju.
Predsjednik i suci Ustavnog suda uživaju imunitet kao i narodni zastupnici. O imunitetu odlučuju Ustavni sud.
Članak 119.
Izvršenje odluka
Odluke Ustavnog suda su opće obvezne i izvršene na teritoriji Republike.
Izvršenje odluka Ustavnog suda osigurava Vlada.
Članak 120.
Pravno dejstvo
Postupak pred ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka i druga pitanja njegove organizacije i rada uređuju
se zakonom.
Svatko može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.
Postupak pred Ustavnim sudom mogu, bez ograničenja, pokrenuti predsjednik Republike, Narodna skupština i Vlada, a ostali organi, organizacije i zajednice pod uvjetima utvrđenim zakonom.
Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.
Kad Ustavni sud utvrdi da zakon nije u suglasnosti sa Ustavom ili da drugi propis ili opći akt nije u suglasnosti sa
Ustavom ili zakonom, taj zakon, drugi propis ili opći akt prestaje da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda.
ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br.: 104/11 i 92/12)
V. Uvjeti i sredstva za rad Suda
Članak 73.
Sredstva za rad Suda osiguravaju se u proračunu Republike Srpske.
Članak 74.
Predsjednik Suda je nalogodavac za utrošak sredstava za rad Suda i Službe Suda, s tim da ta ovlaštenja može prenijeti
na tajnika Suda.
Članak 75.
(1) Sud posebnim aktom utvrđuje plaće i druge naknade za predsjednika, suce i postavljene osobe.
(2) Sud donosi akt kojim se uređuju plaće i druge naknade uposlenih u Sudu.
(3) Plaće i druge naknade iz st.1 i 2. ovog članka utvrđuju se u iznosima koji su određeni proračunom Republike
Srpske za tekuću godinu.
USTAV CRNE GORE
(„Službeni list CG“, broj: 1/07)
DIO VI
USTAVNI SUD CRNE GORE
Članak 149.
Nadležnost
Ustavni sud odlučuje:
1) o suglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima;
2) o suglasnosti drugih propisa i općih akta sa Ustavom i zakonom;
3) o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava;
4) da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav;
5) o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, između državnih organa i organa jedinica lokalne
samouprave između organa jedinica lokalne samouprave;
6) o zabrani rada političke partije ili nevladine organizacije;
7) o izbornim sporovima u svezi s referendumom koji nisu u nadležnosti drugih sudova;
8) o suglasnosti sa Ustavom mjera i radnji državnih organa poduzetih za vrijeme ratnog i vanrednog stanja;
9) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom,
Ako je u tijeku postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propis prestao da važi, a nisu otklonjene posljedice njegove primjene, Ustavni sud utvrđuje da li je taj propis bio suglasan sa Ustavom, odnosno sa zakonom za vrijeme njegovog
važenja.
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Ustavni sud prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti obavještava
Skupštinu.
Članak 150.
Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti
Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
Postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti može da pokrene sud, drugi državni organ, organ
lokalne samouprave i pet zastupnika.
Ustavni sud može i sâm pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
U tijeku postupka, Ustavni sud može narediti da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koji su poduzeti na
temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta čija se ustavnost ili zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle
nastupiti neotklonjive štetne posljedice.
Članak 151.
Odluka Ustavnog suda
Ustavni sud odlučuje većinom glasova svih sudaca.
Odluka Ustavnog suda se objavljuje.
Odluka Ustavnog suda je obvezna i izvršna.
Izvršenje odluke Ustavnog suda, kada je to potrebno, obezbjeđuje Vlada.
Članak 153.
Sastav i izbor

Ustavni sud ima sedam sudaca.
Suca Ustavnog suda bira se na vrijeme od devet godina.
Predsjednik Ustavnog suda bira se iz reda sudaca na vrijeme od tri godine.
Za suca Ustavnog suda može biti birana osoba koje uživa ugled istaknutog pravnog stručnjaka, sa najmanje 15 godina
rada u struci.
Predsjednik i sudac Ustavnog suda ne može vršiti zastupničku i drugu javnu funkciju niti profesionalno obavljati
drugu djelatnost.
Članak 154.
Prestanak funkcije
Predsjedniku i sucu Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran ako to sâm zatraži, kad
ispuni uvjete za starosnu mirovinu ili ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.
Predsjednik i sudac Ustavnog suda razrješava se dužnosti ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje
funkcije, ako trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije ili javno ispoljava svoja politička uvjerenja.
Nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrješenje utvrđuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavještava Skupštinu.
Ustavni sud može odlučiti da predsjednik ili sudac Ustavnog suda protiv koga je pokrenut krivični postupak, ne vrši
dužnost dok taj postupak traje.
ZAKON O USTAVNOM SUDU CRNE GORE
(„Službeni list CG“, br. 11/15 od 12.3.2015. godine, a stupio je na snagu 20.3.2015.)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 5.
Sredstva za rad Ustavnog suda osiguravaju se u proračunu Crne Gore.
Ustavni sud samostalno raspolaže sredstvima iz stavka 1. ovog članka.
IV. FINANCIJSKA SREDSTVA
Članak 113.
Financijska sredstva za rad Ustavnog suda obezbjeđuju se u posebnom razdjelu proračuna Crne Gore, na prijedlog
Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: proračun Ustavnog suda).
Predsjednik Ustavnog suda ima pravo da učestvuje u radu sjednice Skupštine na kojoj se raspravlja o prijedlogu
proračuna Ustavnog suda.
Postupak za utvrđivanje prijedloga proračuna Ustavnog suda uređuje se Poslovnikom.
USTAV REPUBLIKE SRBIJE
(„Službeni glasnik RS“, broj: 98/06)
ŠESTI DIO
USTAVNI SUD
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Položaj
Članak 166.
Ustavni sud je samostalan i neovisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i
slobode.
Odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i obvezujuće.
Način odlučivanja u Ustavnom sudu i Zakon o Ustavnom sudu
Članak 175.
Ustavni sud odluke donosi većinom glasova svih sudaca Ustavnog suda.
Odluku da samostalno pokrene postupak za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti Ustavni sud donosi dvotrećinskom većinom glasova svih sudaca.
Uređenje Ustavnog suda i postupak pred Ustavnim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka, uređuje se zakonom.
ZAKON O USTAVNOM SUDU
(„Službeni glasnik RS“, br.: 109/2007, 99/2011, 18/13 – Odluka US, 40/15 i 103/15)
Plaće
Članak 20a.
Plaća suca Ustavnog suda odgovara položaju i nadležnostima Ustavnog suda i odgovornosti suca za obavljanje dužnosti i predstavlja jednu od garancija njegove neovisnosti u zaštiti ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i
sloboda.
Plaća predsjednika i suca Ustavnog suda određuje se na temelju osnovne plaće.
Osnovna plaća, prema ovom zakonu, jeste vrijednost u koju se ne uračunava procenat za vrednovanje minulog rada.
Osnovica za obračun i isplatu predsjednika i suca Ustavnog suda utvrđuje se Zakonom o proračunu Republike Srbije.
Koeficijent za obračun i isplatu predsjednika Ustavnog suda iznosi 12,00, a suca Ustavnog suda 10,50.
U slučaju da u Ustavnom sudu nisu popunjena sva sudačka mjesta, dio njihove popune, plaća predsjednika i suca
Ustavnog suda se uvećava 10%, za svako nepopunjeno sudačko mjesto.
Sudac Ustavnog suda koji je izabran, odnosno imenovan na dužnost iz reda profesora pravnog fakulteta, a koji
prava iz radnog odnosa ostvaruje na pravnom fakultetu, ima pravo na mjesečnu naknadu u visini razlike između plaće
suca Ustavnog suda, obračunate za puno radno vrijeme bez uvećanja po osnovu godina provedenih na radu, i plaće koju
ostvaruje na pravnom fakultetu, utvrđene sukladno s propisima kojima se uređuje način obračuna sredstava za plaće i koeficijenata za obračun i isplatu plaća na fakultetima čija se djelatnost financira iz proračuna Republike Srbije.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(„Narodne novine“, br.: 56/90, 135/97,113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
V. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 125.
Ustavni sud Republike Hrvatske:
- odlučuje o suglasnosti zakona sa Ustavom;
- odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom;
- može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godinu dana,
- odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne
slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravnu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske,
- prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski
sabor,
- rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti;
- odlučuje, sukladno sa Ustavom, o odgovornosti predsjednika Republike;
- nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može, sukladno sa ustavom, zabraniti njihov rad;
- nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova;
- obavlja druge poslove određene Ustavom.
Članak 127.
Postupak i uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i prestanak njihove dužnosti, uvjeti i rokovi za
pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti, postupak i pravno djelovanje njegovih odluka, zaštita ljudskih prava
i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom i druga pitanja važna za izvršavanje dužnosti i rad Ustavnog suda Republike
Hrvatske uređuju se ustavnim zakonom.
Ustavni zakon donosi se po postupku određenome za promjenu ustava.
Unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske uređuje se njegovim poslovnikom.
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USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE
(„Narodne novine“, br.: 99/99 i 29/02)
Članak 2.
(1) Ustavni sud jamči poštivanje i primjenu Ustava Republike Hrvatske i svoje djelovanje temelji na odredbama
Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
(2) Ustavni sud je neovisan o svim tijelima državne vlasti, te samostalno raspoređuje sredstva, utvrđena u državnom
proračunu, sukladno sa svojim godišnjim proračunom i zakonom radi funkcioniranja djelatnosti Ustavnog suda.
(3) Unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda uređuje se Poslovnikom Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem
tekstu: Poslovnik).
(4) O primjeni Poslovnika brine se predsjednik Ustavnog suda. Tumačenje Poslovnika daje Ustavni sud.
ODLUKA
O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. i 2018. GODINU
1. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
POSEBNI DIO
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Izvršenje Plan Prijedlog Projekcija
							
2014.
2015.
2016.
6. Odluke Ustavnih sudova u Bosni i Hercegovini

2017.

6.1. ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
U- 6/06 od 29.03.2008. godine i Odluka broj U-5/98 od 01.07.2000. godine
23. U svezi s navedenim, Ustavni sud naglašava da načelo neovisnosti Ustavnog suda, mada nije izričito navedeno u
Ustavu Bosne i Hercegovine, predstavlja opće načelo koje mora biti poštovano čak i kada u ustavnom tekstu nije izričito
navedeno, jer je, kao što je već rečeno, ovo načelo neodvojivo od načela vladavine prava izraženoga u članku 1/ 2 Ustava
Bosne i Hercegovine. Međutim, načelo vladavine prava i neovisnost suda kao njegov neodvojiv dio, a osobito načelo
podjele vlasti, ne znače da zakonodavac ne može zakonima i propisima regulirati pitanja koja su od važnosti za funkcioniranje državnih institucija, čak i ako se radi o Ustavnom sudu, ali samo onako kako je to predviđeno i sukladno Ustavu BiH.
26. U svezi s tim, Ustavni sud naglašava da načelo vladavine prava i neovisnosti sudstva ako njegov neodvojiv dio,
a osobito načelo podjele vlasti, nikako ne znače da zakonodavac ne može zakonima i propisima regulirati pitanja koja su
od važnosti za funkcioniranje državnih institucija, čak i ako se radi o Ustavnom sudu, kako to ukazuje i amicus curiae.
Drukčije tumačenje bilo bi oprečno upravo načelu vladavine prava koji podrazumijeva i isključenje široke diskrecijske
vlasti državnih tijela i jednakost svih pred zakonom, a samim tim oprečno i načelu podjele vlasti, koji podrazumijeva
postojanje mehanizma za međusobnu kontrolu vlasti i uspostavu međusobne ravnoteže. Dakle, reguliranje pitanja koja su
bitna i važna za postojanje i funkcioniranje Ustavnog suda mora biti sukladno Ustavu BiH i u pravcu očuvanja njegove
neovisnosti i samostalnosti.
27. Ustavni sud smatra da neovisnost Ustavnog suda predstavlja načelo koje zakonodavac upravo mora osigurati, vodeći računa o osobitom položaju i ulozi koju Ustavni sud ima u Ustavu Bosne i Hercegovine. Ustavni sud smatra važnim
istaknuti da ovo uključuje ne samo pitanje plaća sudaca već i drugih uposlenih u Ustavnom sudu, a što znači osiguranje
pune financijske neovisnosti i samostalnosti Ustavnog suda, koja se ogleda u samostalnom planiranju i predlaganju proračuna Suda, kao i samostalnom raspoređivanju odobrenih proračunskih sredstava čija visina svakako mora podlijegati
odgovarajućoj kontroli mjerodavnoga tijela.
30. Neovisnost Ustavnog suda implicira činjenicu da je on uređen prema specifičnim pravilima koja su nametnuta i
zakonodavcu. Ta pravila, prema tomu, trebaju imati ustavnu vrijednost. U nedostatku ustavnih zakona, Ustavni sud mora
biti u stanju potpuno neovisno odlučivati o vlastitome ustroju i funkcioniranju. Parlamentarna skupština ima ovlasti određivati proračun institucija Bosne i Hercegovine i odnositi relevantne zakone, ali ona to može raditi samo uz poštivanje
Ustava BiH. Ustav BiH obvezuje zakonodavca da ne krši neovisnost Ustavnog suda. Činjenica da je donesen ovakav
pobijeni zakon pokazuje do kojega stupnja Ustavni sud ima potrebu biti zaštićen od pritisaka koje bi mogla vršiti druga
tijela vlasti. Poštivanje financijske neovisnosti Ustavnog suda, kako je naprijed navedeno, zahtijeva minimum da Ustavni
sud sam predloži svoj proračun i način njegovoga korištenja Parlamentarnoj skupštini koja će ga usvojiti.
6.2. ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
U-53/08 od 29.10.2008. godine
Iz citiranih ustavnih odredaba jasno proizilazi uloga Ustavnog suda kao jedne od najznačajnijih institucija u ostvarivanju demokracije, vladavine prava i unapređenju i zaštiti sloboda i prava građana, na kojima se zasniva ustavno uređenje
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Republike Srpske. Spomenute ustavne odredbe istovremeno predstavljaju garancije neovisnosti i samostalnosti Ustavnog
suda, što je od velikog značaja za njegovo funkcioniranje, jer jedino na taj način može ostvariti svoju Ustavnom utvrđenu
ulogu. Široke nadležnosti Ustavnog suda, kao i pravno dejstvo njegovih odluka, koje su opće obvezne i izvršne na teritoriji
Republike, nesumnjivo ukazuju na specifičan način položaj ovog suda, koji je neovisan od zakonodavne, izvršne i sudske
vlasti i nalazi se izvan redovnih sudova i njihove hijerarhije. Skupštinski istovjetni stav u pogledu položaja Ustavnog suda
BiH zauzeo je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci broj: U-6/06, od 29. ožujka 2008. godine („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 40/08).
Ovakav ustavni položaj i uloga Ustavnog suda nameće zakonodavcu obvezu da obezbijedi njegovo neovisno i efikasno funkioniranje, ta da pitanja koja se odnose na ovaj sud regulira posebnim propisom, kako je to i učinjeno Zakonom
o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/05). Ovim zakonom su, suglasno
članku 120. stavak 1. Ustava, uređeni organizacija i postupak pred Ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka,
kao i uvjeti i sredstva za rad Suda. Zbog toga se, po ocjeni Suda, pitanje materijalnog položaja sudaca Ustavnog suda,
odnosno njihovih plaća i drugih naknada, ne može regulirati na isti način i istim zakonom koji se odnosi na redovne
sudove i tužiteljstva, već samo Zakonom o Ustavnom sudu, kao posebnim zakonom koji uređuje sva pitanja od značaja
za njegovo funkcioniranje. U suprotnom, dolazi do narušavanja neovisnosti i autonomije Ustavnog suda, te na taj način i
načela vladavine prava koje je utvrđeno člankom 5. stavak 1. alineja 4. Ustava. Imajući u vidu izloženo, Sud je ocijenio
da propisivanje kao u osporenom dijelu članka 2. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Republici
Srpskoj nije u suglasnosti s odredbama Ustava kojima su utvrđeni položaj i nadležnost Ustavnog suda Republike Srpske.
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije
Nakon izvršenog uvida u podneseni zahtjev, navedene odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o
plaćama i drugim naknadama sudaca kao i u druge prikupljene relevantne dokaze bitne za donošenje odluke Ustavnog
suda Federacije u ovom predmetu, utvrđeno je sljedeće:
Prvo je donesen Zakon o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je
objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 72/05, koji je donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu,
a potvrđen u istom tekstu od strane Parlamenta Federacije (na sjednici Zastupničkog doma 29.05.2007. godine i sjednici
Doma naroda 19.03.2009. godine). Istovremeno, isti takvi zakoni od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu
kojima su regulirane plaće, naknade i određena materijalna prava sudaca i tužitelja, doneseni su na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i objavljeni u službenim glasilima.
Slijedom određenja u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da je člankom IV.C.1.1. (1) i (2) i člankom
IV.C.1.3. propisano, da sudačku vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine vrše sudovi i to: Ustavni sud Federacije, Vrhovni
sud Federacije, kantonalni i općinski sudovi i da će se pravila postupka potrebna da se osigura jednakost u postupanju urediti zakonima Federacije Bosne i Hercegovine. Kad su u pitanju određenja koja u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine
reguliraju plaće i druge naknade, člankom IV.C.2.7. (1) i (2) odnosno Amandmanom LX i CVI na Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine je propisano, da će iste biti propisane zakonom i da ne mogu biti umanjene za vrijeme vršenja sudačke funkcije osim kao posljedica disciplinskog postupka, te da će plaće i drugi uvjeti obavljanja funkcije biti utvrđeni zakonom.
Sukladno spomenutim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, od strane Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine doneseni su zakoni o pravilima postupka pred redovnim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, zatim Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13)
koji uređuje organizaciju, nadležnosti i financiranje općinskih sudova, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne
i Hercegovine. Istim zakonom je regulirano da se sredstva za rad osiguravaju tako da opsegom i vremenom doznačavanja
omogućuju svakom sudu da u svom radu postupa neovisno, nepristrasno i učinkovito, te da ispunjava sve svoje financijske
obveze po njihovom dospijeću. U formiranju konačnog prijedloga proračuna za sudove, uključeno je i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće kao neovisan i samostalan organ koji ima zadatak da osigura neovisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, te
Ministarstvo pravde. Međutim, pored nadležnosti propisane člankom IV.C.1.4. i člankom IV.C.2.6.2. Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine, te člankom 17. stavak 3. Zakona o visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni
glasnik BiH, br.: 25/04, 93/05, 14/07 i 15/08), Vijeće, kad su u pitanju ustavni sudovi entiteta, nadležno je samo u segmentu koji
je propisan ustavima entiteta, a to znači samo provođenje konkursne procedure na zahtjev suda i sačinjavanje liste predloženih
kandidata za suce Suda. Kad je u pitanju Ustavni sud Federacije, a sukladno spomenutim ustavnim određenjima, donesen je
poseban Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:
6/95 i 37/03) kojim su utvrđena samo pravila postupka po kojima Ustavni sud Federacije vrši svoju funkciju koja je utvrđena u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, za razliku od redovnog sudstva, nije donesen odgovarajući zakon o
Ustavnom sudu Federacije, niti su do danas posebnim zakonom uređena između ostalih, i pitanja financiranja Ustavnog suda
Federacije na načelima njegove financijske i upravno-administrativne neovisnosti, uključujući plaće i druge naknade sudaca.
Iz naprijed navedenog proizilazi da proračun Ustavnog suda Federacije unatoč posebnom statusu Ustavnog suda Federacije u potpunosti utvrđuje i predlaže izvršna, a donosi zakonodavna vlast Federacije Bosne i Hercegovine, dok Ustavni
sud Federacije nema nikakve samostalnosti i neovisnosti u radu kad je u pitanju raspolaganje i osiguranje financijskih
sredstava, što imajući u vidu ustavni položaj i ulogu u ostvarivanju vladavine prava, ne može osigurati njegovo neovisno,
nepristrasno i efikasno funkcioniranje.
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U postupku ocjenjivanja ustavnosti osporenih zakonskih odredbi Ustavni sud Federacije je imao u vidu ustavne
odredbe iz poglavlja IV.C.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, amandmane XCVI, XXXVIII-XL i LIX na Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine kojim su utvrđene nadležnost i sastav, pravno dejstvo odluka, te subjekti koji u ovlašteni
za pokretanje postupka pred Sudom. Tako je spomenutim odredbama utvrđeno da je Ustavni sud Federacije nadležan
za rješavanje sporova između kantona, između kantona i federalne vlasti, između grada i njegovog kantona ili federalne
vlasti, između općina i grada, između općina i njihovih kantona ili federalne vlasti, i između institucija federalne vlasti ili
unutar pojedinih institucija federalne vlasti. Potom je Ustavni sud Federacije nadležan za ocjenu ustavnosti zakona koji
je usvojio jedan dom ili oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, smjenu Predsjednika i Dopredsjednika
Federacije Bosne i Hercegovine, ocjenu ustavnosti ustava ili amandmana na ustav kantona ili predloženi zakon ili zakon
koga je usvojilo to zakonodavno tijelo, ocjenu ustavnosti predloženih ili usvojenih propisa organa federalne, kantonalne,
gradske ili općinske vlasti, zaštitu prava na lokalnu samoupravu, zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, odlučuje o pitanjima imuniteta koja proističu iz zakona kojim se uređuje imunitet, postavljena ustavna pitanja od strane Vrhovnog suda
Federacije, kantonalnih sudova i davanje mišljenja.
Odredbom članka IV.C.3.9. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije ima devet članova gdje
je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisan način i postupak njihovog izbora. Ustanovljeno je i Vijeće za zaštitu
vitalnog nacionalnog interesa koje odlučuje o pitanjima vitalnog interesa u proceduri utvrđenoj Amandmanom XXXVIII
do XL Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a sastoji se od sedam članova i to po dva iz reda konstitutivnih naroda i
jedan član iz reda Ostalih. Suce i članove Vijeća nakon provedene procedure propisane Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, potvrđuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
Člankom IV.C.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obvezujuće, da njihovo izvršenje sukladno članku IV.B.7.C. (I) Ustava osigurava Premijer Federacije Bosne i
Hercegovine, te da postupak pred Sudom mogu pokrenuti Predsjednik i dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine,
Premijer, dopremijer, 1/3 članova bilo kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 1/3 članova kantonalne
skupštine, načelnik, gradonačelnik, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 2/3 članova bilo kog kluba
u Domu naroda Parlamenta Federacije, 2/3 članova klubova u kantonalnim skupštinama i Gradu Mostaru. Ovdje treba
posebice napomenuti, da se u postupcima kod predočenih ustavnih pitanja Vrhovni sud Federacije i kantonalni sudovi
pojavljuju kao stranka u postupku pred ovim sudom.
Iz navedenih ustavnih odredbi jasno proizilazi uloga Ustavnog suda Federacije kao jedne od najznačajnijih institucija
u ostvarivanju demokracije, vladavine prava i zaštite sloboda i prava građana na kojima počiva ustavno uređenje Federacije Bosne i Hercegovine. Spomenute ustavne odredbe predstavljaju garanciju neovisnosti i samostalnosti Ustavnog suda
Federacije, što ima veliki značaj za njegovo funkcioniranje, jer samo na takav način može ostvariti svoju ulogu koja je
propisana u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Propisane nadležnosti Suda, osobe koje mogu pokrenuti postupak
pred Sudom, pravno dejstvo odluka koje su konačne i obvezujuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, nesumnjivo
ukazuje na specifičan i odvojen položaj Suda od ostalih redovnih sudova, koji zbog svoje nadležnosti (ocjena ustavnosti
zakona koje donosi zakonodavna vlast u Federaciji, propise koje donose predstavnička tijela grada i općine i propise
koje donosi Vlada Federacije i vlade kantona) i stranaka u postupku mora da bude neovisan kako od zakonodavne tako
i od izvršne i sudske vlasti. Zbog svih istaknutih specifičnosti, Ustavni sud Federaciji nalazi se izvan sustava redovnih
sudova kao i njihove hijerarhije kad je u pitanju predlaganje i osiguranje financijskih sredstava za neovisan i samostalan
rad. Ustvari, istovjetan stav u ovom pogledu zauzeo je u svojoj odluci i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, broj: U-6/06 od
29.03. 2008. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 40/08) i Ustavni sud Republike Srpske u svojoj odluci broj: U-53/08
od 29.10.2008. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 105/08). Naprijed navedeno, a radi harmonizacije
pravnog sustava i ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini, treba da slijedi i Ustavni sud Federacije. Dakle, jedino je na
nivou Federacije Bosne i Hercegovine pitanje plaća i naknada sudaca Ustavnog suda Federacije, ostalo regulirano istim
zakonom i na istovjetan način kao i za redovne sudove i tužiteljstva. Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojim pravilima u
cijelosti je regulirao ovo pitanje, dok je za Ustavni sud Republike Srpske, Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske
i unutarnjim aktima, samostalno uređene pored ostalog plaće i naknade sudaca, uz puno uvažavanje njihove specifične
odgovornosti. Sud smatra da neovisnost Suda predstavlja načelo koje zakonodavac upravo mora osigurati vodeći računa
o naročitom položaju i ulozi koju Ustavni sud ima u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga smatra bitnim
da istakne da ovo uključuje financijsku neovisnost i samostalnost koja se ogleda u samostalnom planiranju i predlaganju
proračuna Suda kao i samostalnom i neovisnom raspoređivanju odobrenih proračunskih sredstava čija potrošnja svakako
mora podlijegati odgovarajućoj kontroli od strane nadležnih organa kao i svi drugi organi koji se financiraju iz Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine.
Komparirajući ustavni položaj ustavnih sudova u Bosni i Hercegovini, utvrđeno je da su nadležnosti, sastav, izbor
sudaca, dejstvo odluka kao konačnih i obvezujućih suštinski takve, da sva tri ustavna suda imaju ulogu konačnog arbitra,
svako iz svoje nadležnosti u tradicionalno najzastupljenijoj nadležnosti ustavnog sudovanja, a to je apstraktna nadležnost,
normativna kontrola uz određene specifičnosti, te da imajući u vidu njihovu istovrsnu ustavnu ulogu, moraju podlijegati
istim pravilima u odnosu na materiju ustavnosudske neovisnosti i nepristrasnosti, kao i upravno-financijske neovisnosti.
Ovakva određenja kad je u pitanju neovisnost i samostalnost ustavnog sudstva od zakonodavne, izvršne i sudačke
vlasti u postupku predlaganja i utvrđivanja sredstava za rad suda, imaju ustavni sudovi u Republici Hrvatskoj, Republici
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Srbiji i Republici Crnoj Gori (prikazane ustavne odredbe spomenutih država o ustavnim sudovima, zakoni i drugi propisi
koji reguliraju njihov način rada i financiranja).
Posebice istaknuti položaj i uloga Ustavnog suda Federacije nameće obvezu zakonodavcu da osigura njegovo neovisno i efikasno funkcioniranje, te da pitanja koja se odnose na financijsku neovisnost i samostalnost regulira posebnim
zakonom kojim će propisati samostalnost i upravno-materijalnu neovisnost uključujući plaće i druga primanja sudaca
Ustavnog suda Federacije, te da na taj način dosljedno slijedi provođenje ustavnih načela neovisnosti i samostalnosti
Ustavnog suda Federacije. Iz tih razloga se po ocjeni Suda pitanje materijalnog položaja ne može regulirati na isti način
i istim zakonom kojim su regulirane plaće za redovne sudove i tužiteljstva, već posebnim zakonom kojim će se propisati
samostalnost i upravno-materijalna neovisnost koja je značajna za njegovo funkcioniranje gdje su uključene plaće i druga
primanja sudaca Ustavnog suda Federacije. U suprotnom, dolazi do narušavanja samostalnosti i neovisnosti Ustavnog
suda Federacije, te na taj način i načela vladavine prava koje je utvrđeno člankom IV.C.1.4.(1) i 3) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Polazeći od značaja zakonskog uređenja pitanja financiranja Ustavnog suda Federacije na načelima osiguranja njegove pune financijske i upravno-administrativne neovisnosti od bilo koje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, što uključuje plaće i druge naknade sudaca Ustavnog suda Federacije, a sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud Federacije je ocijenio potrebnim i opravdanim, da se u izvršenju ove presude, Parlamentu Federacije Bosne
i Hercegovine ostavi prijelazni period u trajanju od šest mjeseci u kojem će donijeti poseban zakon o Ustavnom sudu
Federacije i istim pored financijske i upravno-administrativne neovisnosti, urediti pitanja plaća i drugih naknada sudaca
Ustavnog suda Federacije, a sukladno donesenoj presudi.
Ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne donese zakon u ostavljenom roku, Ustavni sud Federacije će
posebnim aktom razraditi ustavne odredbe o samostalnosti i upravno-administrativnoj neovisnosti Suda, uključujući plaće
i druge naknade sudaca, imajući u vidu odluku o organizaciji Ustavnog suda Federacije.
I ako se podnositelj zahtjeva u tijeku izlaganja na javnoj raspravi bazirao na neusuglašenosti Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca sa alinejom 1 Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije smatra
da u tom kontekstu ne može vršiti usporedba dvije ustavne norme i proglasiti ih neustavnim. Na Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine od njegovog usvajanja od strane Ustavotvorne Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine 1994. godine,
do danas, doneseno je 109 amandmana. U svim tim ustavnim aktivnostima došlo je do toga, da u pojedinim segmentima
egzistiraju različite norme, ali sa istom ustavnom snagom. Iz tih razloga Ustavni sud Federacije nije se upuštao u pitanja
normativnog karaktera preambule koje je sporno i u ustavnoj teoriji i praksi, nego na općim pravnim načelima donosi
odluke pa i u ovom slučaju. Iz tih razloga Ustavni sud Federacije zaključuje, da odredba članka IV.C.2.7.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ne može biti predmetom ocjenjivanja sa alinejom 1. Preambule Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine. Ukoliko bi to učinio, Sud bi preuzeo ulogu ustavotvorca, za što prema Ustavu nije ni nadležan. U konkretnom slučaju Ustavni sud Federacije tumači ovu odredbu na način, da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine dužan
vodeći računa o posebnom statusu Suda, da posebnim zakonom regulira upravno-financijsku neovisnost, uključujući pitanje plaća i naknada uz uvažavanje organizacije Suda koja je propisana u Odluci o organizaciji Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine. Ista odluka donesena je na temelju članka IV.C.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i regulira
da, Ustavni sud Federacije svoju djelatnost ostvaruje po načelu financijske neovisnosti, a da će materijalni-financijsko
poslovanje vršiti sukladno zakonu i odlukama Suda.
Imajući u vidu izloženo, Ustavni sud Federacije je ocijenio da je utvrđivanje plaće sucima Ustavnog suda Federacije
propisano u članku 2. stavak 1. točka i) u dijelu koji glasi: „za suce Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“;
točka j) u dijelu koji glasi: “za šefove odjeljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ i točka k) u dijelu koji
glasi: “za predsjednika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca
i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine nije u suglasnosti sa odredbama čl. IV.B.1.3.(1) i IV.C.3.9. do 13. Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine i amandmanima XXXVIII, LXVI i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
kojim su utvrđeni položaj, nadležnosti, stranke u postupku, izvršenje i pravno dejstvo odluka Ustavnog suda Federacije.
S obzirom na navedeno riješeno je kao u izreci donesene presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda,
Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr.sc.iur. Šahbaz Džihanović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen
Srdić, suci Suda.
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović
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Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Број: У-16/16
Сарајево, 26.04.2017. године
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву Потпредсједника Федерације Босне и
Херцеговине за оцјену уставности одредбе члана 2. став 1. тач. и), ј) и к) Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, на основу члана IV.Ц.3.10. (2) а) Устава Федерације Босне
и Херцеговине, након јавне расправе, на сједници одржаној 26.04.2017. године донио је
ПРЕСУДУ
1. Утврђује се да је члан 2. став 1. тачка и) у дијелу који гласи: „за судије Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине“; тачка ј) у дијелу који гласи: “за шефове одјељења Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине“
и тачка к) у дијелу који гласи: “за предсједника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине“ Закона о платама
и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,
бр. 72/05, 22/09 и 55/03) у несагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
2. Налаже се Парламенту Федерације Босне и Херцеговине да у року од 6 мјесеци, од дана објаве одлуке
у „Службеним новинама Федерације БиХ“, до када се може примјењивати закон из става 1. изреке ове пресуде у
односу на Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, уважавајући релевантне одредбе Устава Федерације Босне
и Херцеговине и организациону структуру прописану Одлуком о организацији Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 68/10), донесе закон о Уставном суду Федерације Босне
и Херцеговине којим ће разрадити самосталност и управно-материјалну независност Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине, укључујући плате и друга примања судија Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине.
3. Уколико Парламент Федерације Босне и Херцеговине не донесе закон у складу са ставом 2. изреке,
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине ће посебним правним актом уредити питања која обухватају
самосталност и управно-материјалну независност Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, укључујући
плате и друге накнаде судија Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине.
4. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним гласилима кантона у
Федерацији БиХ.
Образложење
1.

Подносилац захтјева и предмет захтјева

Потпредсједник Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: подносилац захтјева), поднио је дана
09.05.02016. године Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације)
захтјев за оцјену уставности члана 2. тачке 1. алинеје и) Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 72/05, 22/09 и 55/13), у дијелу који
гласи: „За судије Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине“, члана 2. тачке 1. алинеја ј) Закона о платама и
другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.:
72/05, 22/09 и 55/13) у дијелу који гласи: „За шефове одјељења Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине„
и члана 2. тачка 1. алинеја к) Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 72/05, 22/09 и 55/13), истог члана у дијелу који гласи:
„За предсједнике Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине“ (у даљем тексту: Закон о платама и другим
накнадама судија), наводећи да су исте одредбе у супротности са алинејом 1. Преамбуле Устава Федерације Босне
и Херцеговине.
Уставноправни основ за подношење захтјева садржан је у одредби члана IV.Ц.3.10.(2) а) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, па је неоспорно да је подносилац овлашћен за подношење овог захтјева.
2.

Странке у поступку

Према одредби члана 39. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) странке у овом поступку су: Потпредсједник Федерације
Босне и Херцеговине, као овлашћени подносилац захтјева, те Представнички дом и Дом народа Парламента
Федерације Босне и Херцеговине као доносилац Закона о платама и другим накнадама судија.
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Битни наводи подносиоца захтјева

У поднесеном захтјеву је наведено, да је чланом 2. тачка 1. алинејом и) ј) и к) Закона о платама и другим
накнадама судија повријеђена алинеја 1. Преамбуле Устава Федерације Босне и Херцеговине, истичући да је законе
у Босни и Херцеговине који регулишу исплату плата, накнада и других материјалних права судија и тужилаца и
стручних сарадника који раде у судовима у Босни и Херцеговини, прво донесен од стране Високог представника
за Босну и Херцеговину, затим потврђен од стране законодавних тијела на који начин су тим законима утврђене и
плате судија уставних судова у Босне и Херцеговине, а самим тим и Уставног суда Федерације на који начин су у
цијелој Босни и Херцеговини утврђена идентична рјешења.
У образложењу захтјева се наводи, да је Устав Федерације Босне и Херцеговине посљедица једног
међународног споразума и резултат извршења међународно правних обавеза, указујући на дјелимичну одлуку
Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-5/98 од 01.07.2000. године, посебно апострофирајући тачку 17. која
указује да и Преамбула Устава Федерације Босне и Херцеговине има нормативни карактер уколико је њен текст
довољно јасан и прецизан и да може произвести одређена права и обавезе за јавне и привредне субјекте. Исто тако
подносилац захтјева се позива и на члан 31. Бечке конвенције о праву међународних уговора који је у складу са
чланом III./3. тачка б) Устава Босне и Херцеговине дио уставно правног поретка Федерације Босне и Херцеговине,
из чега произилази, да се примјењује и на преамбулу Устава Федерације Босне и Херцеговине. Сматра да алинеја
1. преамбуле Устава Федерације Босне и Херцеговине има слично значење, као и алинеја 3. Преамбуле Устава
Босне и Херцеговине, да се Устав Федерације Босне и Херцеговине заснива на истим демократским принципима,
људским правима и слободама, подјелом власти, демократским изборима и другим уставно-правним стандардима
на којима се заснива и Устав Босне и Херцеговине, па из тих разлога сматра да Алинеја 1. Устава Федерације Босне
и Херцеговине треба што јасније изразити принцип демократије власти. Надаље се истиче, да кад је у питању Устав
Босне и Херцеговине, он има супериорну нормативну снагу у односу на Устав Федерације Босне и Херцеговине,
па је из тих разлога члан I. 2 Устава Босне и Херцеговине обавезује не само државу већ и њене ентитете. Уставни
суд Федерације не може директно примјењивати одредбу члана I.2. Устава Босне и Херцеговине, али може у
духу облигаторне одредбе тумачити релевантне одредбе Устава Федерације Босне и Херцеговине. Из тих разлога
подносилац захтјева сматра да оспорена одредба Закона поврјеђује алинеју 1. Преамбуле Устава Федерације Босне
и Херцеговине која гласи: „да демократске институције засноване на поштивању људских права и слобода,
најбоље стварају склад између својих заједница“. Подносилац захтјева истиче да је принцип независности и
самосталности судова прописан у Уставу Федерације Босне и Херцеговине и да је намјера уставотворца била да
осигура независност Уставног суда Федерације и на тај начин омогући да сам прописује организацију и додатне
надлежности и тиме онемогући било какво мијешање у надлежности Уставног суда.
У образложењу се елаборира и Одлука о допустивости и меритуму број: У-6/06 од 29.03.2008. године коју је
донио Уставни суд Босне и Херцеговине, а у којој је истакнуто „да Уставни суд Босне и Херцеговине у недостатку
уставних закона мора бити у стању потпуне независности и одлучивати о својој организацији и функционисању.
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине има овлашћења да уређује и одређује буџет институција Босне
и Херцеговине, да доноси законе, али она то може радити само уз поштовање Устава Босне и Херцеговине. Устав
Босне и Херцеговине обавезује законодавца да не крши независност Уставног суда, међутим чињеница да је
донесен оспорени закон Суд показује до којег степена он има потребу бити заштићен од притисака који би могли
вршити други органи власти. Поштовање финансијске независности Уставног суда како је напријед наведено
захтијева минимум, а то је да Суд предложи свој буџет и начин његовог коришћења Парламентарној скупштини
Босне и Херцеговине која ће га усвојити.“ Исто тако елаборирао је и тач. 27. и 28. споменуте Одлуке.
Поред наведеног подносилац захтјева истиче, да се концепт владавине права који је као принцип наведен у
члану I.2 Устава Босне и Херцеговине директно примјењује и на Устав Федерације Босне и Херцеговине, а принцип
независности и самосталности судова је прописан и у Уставу Федерације Босне и Херцеговине, па самим тим и
независност Уставног суда Федерације представља општи принцип који мора бити поштован чак и када у уставном
тексту није директно наведен, позивајући се на тачку 23. споменуте Одлуке. Анализирајући све одредбе Устава
Федерације Босне и Херцеговине како наводи подносилац захтјева, исте говоре у прилог намјери уставотворца да
осигура независност Уставног суда Федерације тако што му је потребно омогућити да сам прописује организацију
и додатне надлежности и тиме онемогући било какво мијешање у додијељене му надлежности из чега произилази
пуна финансијска независност и самосталност, а што се огледа у самосталном планирању и предлагању буџета.
Надаље је истакнута и одредба члана IV.Ц.1.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине којом је прописано да
„уколико овим Уставом није другачије утврђено, правила поступка потребна да би се осигурала једнакост у
поступању као и основни принципи правичности пред судовима и организацији свих судова, бит ће утврђени
законима Федерације“. Правила поступка пред Уставним судом Федерације прописана су Законом о поступку
пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, међутим сва друга питања која нису директно прописана
Уставом у надлежности су самог суда и утврђена су Одлуком о организацији Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине коју тај Суд сам и утврђује. Наводи да плате судија Уставног суда Федерације не могу бити регулисане
у оспореном Закону из разлога што је позиција Уставног суда у односу на редовне судове таква да редовни судови
и то Врховни суд Федерације и кантонални судови могу бити предлагачи за покретање захтјева за рјешавање
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уставних питања пред Уставним судом Федерације. Ова чињеница како то наводи подносилац захтјева утврђује
посебан положај Уставног суда Федерације, а тиме и захтјев да буде независан од законодавне и извршне власти.
Затим наводи да је поступак избора Уставног суда такођер прописан Уставом Федерације Босне и Херцеговине и
разликује се од избора осталих судија.
У поднесеном захтјеву наводи се и Одлука Уставног суда Републике Српске и то број: У-53/08 од 29.10.2008.
године која је иницирана од стране самог Суда, гдје су одредбе закона које су се односиле на утврђивање плате
и накнада судијама Уставног суда Републике Српске, утврђени као неуставни. Образложење пресуде је готово
идентично и базирано на Одлуци Уставног суда Босне и Херцеговине, а заснива се на ставу, да се судије и
запосленици не могу статусно третирани на исти начин као редовни судови и запосленици у редовним судовима.
Принцип независности и самосталности судова наводи подносилац захтјева, прописан је Уставом Федерације
Босне и Херцеговине, тако да принцип независности Уставног суда Федерације представља општи принцип који
мора бити поштован па и када у уставном тексту није наведен. Све одредбе Устава на које се позива подносилац
захтјева имају намјеру да осигурају независност Суда и могућност да прописује организацију и додатне
надлежности и тиме онемогући било какво мијешање у утврђене надлежности. Када је у питању располагање
финансијским средствима, у захтјеву се наводи, да Уставни суд Федерације најбоље разумије своје потребе
у односу на финансије и да ће адекватно одговарати тим потребама на што посебно указује да су Законом о
платама и накнадама судија предвиђене плате за неке позиције у Уставном суду које и не постоје. Сматра да
позиција Уставног суда Федерације не може бити различита од остала два уставна суда у Босни и Херцеговини,
јер унификација правних стандарда у Босни и Херцеговине, посебно уколико подиже љествицу демократичности
јавне власти, може само допринијети правној сигурности и правној хармонији те јединствености правног простора
на цијелој територији Босне и Херцеговине. Из свега напријед произилази, а посебно имајући у виду члан IV.Ц.7.
Устава Федерације Босне и Херцеговине, да Уставни суд Федерације мора имати законску дискрецију предлагања
и располагања властитим буџетом у смислу самосталног распоређивања одобрених средстава, а то имплицира
законско овлашћење да се властитом одлуком одреди висина плате предсједника и судија, те других запосленика
у Уставном суду Федерације. Предложено не значи искљученост Суда од било какве контроле, а финансијска
независност и контрола мора се свести на контролу злоупотребе саме независности и арбитрарности у поступању
и одлучивању.
На основу свега наведеног истакнуто је, да алинеја 1 Преамбуле Устава Федерације Босне и Херцеговине
има нормативан карактер, да би Уставни суд Федерације био демократичан мора се узети у обзир веома битан
фактор, а то је хисторијска улога уставних судова и потреба високог степена независности и непристрасности која
укључује и самосталност код одлучивања о властитим финансијским средствима у складу са својим потребама. Из
тих разлога предлаже, да се захтјев усвоји и да Уставни суд Федерације донесе одлуку којом ће утврдити, да члан
2. став 1. алинеја и), ј) и к) Закона о платама и другим накнадама судија није у складу са алинејом 1. Преамбуле
Устава Федерације Босне и Херцеговине, што значи, да су исте одредбе у супротности са алинејом 1. Преамбуле,
а као пријелазно рјешење да утврди, да се споменуте одредбе могу примјењивати до доношења посебне одлуке
Уставног суда Федерације о платама, накнадама и другим правима судија Уставног суда Федерације, а најдуже три
мјесеца од дана објаве пресуде у службеном гласилу.
4.

Битни наводи одговора на захтјев

Уставни суд Федерације је слиједећи одредбу члана 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације
Босне и Херцеговине, актом број: У-16/16 од 12.05.2016. године затражио одговор на захтјев за оцјену уставности
споменутог члана Закона и то, од Представничког дома и Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине.
Тражени одговор није достављен од стране Парламента Федерације Босне и Херцеговине до одржавања јавне
расправе ни накнадно.
5.

Сједница Суда са јавном расправом

На јавној расправи која је одржана 18.4.2017. године, пуномоћник подносиоца захтјева у потпуности је остао
код навода изнесених у писменом захтјеву, гдје је истакнуто да је члан 2. тачка 1. алинеја и), ј) и к) Закона о
платама и другим накнадама судија, супротна алинеји 1. Преамбуле Устава Федерације Босне и Херцеговине.
У усменом излагању пуномоћник подносиоца захтјева је навео, да је законе о платама у Босни и Херцеговини
прво донио Високи представник за Босну и Херцеговину који су затим потврђени од стране законодавних тијела.
Кад је у питању примјена Устава Босне и Херцеговине наведено је да он има супериорну нормативну снагу
у односу на Устав Федерације Босне и Херцеговине, па из тих разлога члан I.2. Устава Босне и Херцеговине
обавезује ентитете да га примјењују. Истиче да је принцип независности и самосталности судова прописан у
Уставу Федерације Босне и Херцеговине и да је намјера уставотворца била да осигура независност Уставног суда
Федерације, те да сам прописује организацију и додатне надлежности. Исто тако је истакнуто, да се овдје не ради
о платама предсједника Суда, судија и запосленика Уставног суда Федерације него о истинској потреби друштва
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и државне јавне власти да осигура виши степен уставно судске аутономије и да на тај начин слиједи модел који
данас имају демократске државе као што је СР Њемачка, Белгија, Холандија. Истакнуто је стајалиште Уставног
суда Босне и Херцеговине изнесено у Одлуци број: У-6/06 од 29.3.2008. године у којој је Суд анализирао ситуацију
у Босни и Херцеговини, законе које је донијела међународна заједница и закључио, да уставно судство кад је у
питању финансијска самосталност и утврђивање плате судијма, не може бити регулисано истим законом којим се
регулишу плате за судије редовних судова, посебно апострофирајући разлоге независности.
Пуномоћник подносиоца захтјева сматра да није прихватљиво да Суд мора да преговара са законодавцем око
попуне једног стручног савјетника, остваривања међународне сарадње са Венецијанском комисијом или са другим
уставним судовима, да не може да изврши реорганизацију својих финансијских потреба у току буџетске године
и да та средства усмјерава тамо гдје су му потребна. Наведена је и Одлука број У-29/13 коју је донио Уставни
суд Босне и Херцеговине, а у којој је указано да држава мора посебну пажњу обратити управо на правосуђе
и осигурати људске, материјалне и финансијске ресурсе како би се осигурала материјална независност јер је
то императив правне државе. Овдје се мисли и на Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, при чему су
споменути примјери СР Њемачке, Белгије и других држава. Међутим, исто тако је истакнуто, да финансијска
аутономија не значи да се утрошак тих средстава не контролира и да није подложан контроли као и сваки буџетски
корисник.
Надаље је истакнуто у излагању и у образложењу поднесеног захтјева да се у Уставу Федерације Босне
и Херцеговине скрива једна антиномија, што значи унутрашњи сукоб норми у Уставу Федерације Босне и
Херцеговине и то, између норме која прописује да ће се одређени аспекти уставног судовања прописати законом
и са друге стране, одредба која прописује да је Уставни суд Федерације независан. Из тих разлога се наводи, да
се са оваквим начином прописивања финансијске самосталности не може осигурати право на правично суђење у
контексту босанскохерцеговачких прилика. То даље значи, како се наводи, да једино Суд може хармонизовати ове
вриједности и да се опредијели за вишу праву норму унутар Устава која је прописана у алинеји 1. Устава Босне
и Херцеговине.
У излагању је даље наведено да постоји јасна разлика између редовног и уставног судства, да је та разлика
јасно проведена у Републици Српској и на нивоу Босне и Херцеговине, а Уставни суд Босне и Херцеговине је јасно
нагласио, да пракса која се проводи од стране тог суда мора да буде императив у Босни и Херцеговини уколико
се жели хармонизација правног система Босне и Херцеговине. На крају је истакнуто да уставно судство треба да
буде на идентичан начин третирано, затим члан 6. Европске конвенције о заштити људских права и основних
слобода који захтијева највиши степен независности правосуђа, затим слијед стандарда које прописује Уставни
суд Босне и Херцеговине и на крају, да се морамо опредијелити за алинеју 1. Преамбуле Устава Федерације Босне
и Херцеговине која налаже да Суд преузме уставну аутономију и да буде заштићен самим Уставом, Преамбулом
и то све до момента док Босна и Херцеговине не постигне ниво других развијених демократских држава. Из
тих разлога сматрамо да је члан 2. став 1. алинеја и) ј) и к) Закона о платама судија у супротности са алинејом 1.
Преамбуле.
5. Релевантни прописи за одлучивање
1. УСТАВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1. Састав

Члан ВИ.
Уставни суд

Уставни суд Босне и Херцеговине састоји се од девет чланова.
a) Четири члана бира Представнички дом Федерације, а два члана Скупштина Републике Српске. Преостала
три члана бира предсједник Европског суда за људска права након консултације са Предсједништвом.
b) Судије ће бити истакнути правници високог моралног угледа. Свако ко удовољава таквој квалификацији
и има право гласа може бити именован за судију Уставног суда. Судије које бира предсједник Европског суда за
људска права не могу бити држављани Босне и Херцеговине или било које сусједне државе.
c)	Мандат судије именованих у првом сазиву биће пет година, изузев ако поднесу оставку или буду с
разлогом разријешени на основу консензуса осталих судија. Судије које су именовани у првом сазиву не могу
бити реименовани. Судије које ће бити именовани након првог сазива служит ће до навршених 70 година живота,
изузев ако поднесу оставку или буду са разлогом разријешени на основу консензуса осталих судија.
d) За именовања која се буду вршила након истека периода од пет година од првих именовања, Парламент
скупштина може законом предвидјети другачији начин избора троје судија које бира Предсједник Европског суда
за људска права.
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2. Процедуре
a) Већина свих чланова суда сачињава кворум.
b) Суд ће већином гласова свих чланова, усвојити свој пословник о раду. Суд ће водити јавне расправе, а
своје одлуке ће јавно образлагати и објављивати.
3. Јурисдикција
Уставни суд ће подржавати овај Устав.
a) Уставни суд је једини надлежан да одлучује о било којем спору који се јавља по овом Уставу између два
ентитета, или између Босне и Херцеговине и једног или оба ентитета, те између институција Босне и Херцеговине,
укључујући али не ограничавајући се на то:
Да ли је одлука ентитета да успостави посебан паралелан однос са сусједном државом у складу са овим
Уставом, укључујући и одредбе које се односе на суверенитет и територијални интегритет Босне и Херцеговине.
-	Да ли је било која одредба устава или закона једног ентитета у складу са овим Уставом.
б)
ц)
4. Одлуке
Одлуке Уставног суда су коначне и обaвезујуће.
2. УСТАВ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Увјерени да демократске институције засноване на поштивању људских права и слобода најбоље стварају
склад између својих заједница,
Одбијајући насиље рата,
У жељи да придонесу унапређењу мира,
У жељи да промичу слободу појединца и развијају слободно тржиште,
Вођени принципима Повеље Уједињених народа, Универзалне декларације о људским правима, и Општим
оквирним споразумом о миру у Босни и Херцеговини као и његовим анексима (Општи оквирни споразум),
Бошњаци, Хрвати и Срби, као конститутивни народи, заједно са осталима, и грађани Федерације Босне и
Херцеговине, која је саставни дио суверене државе Босне и Херцеговине, одлучни да осигурају пуну националну
равноправност, демократске односе и највише стандарде људских права и слобода, овим доносе Устав Федерације
Босне и Херцеговине.
IV.Ц. 1. Судска власт Федерације
1. Опште одредбе о судовима
Члан 1.
(1) Судску функцију у Федерацији врше судови Федерације наведени у параграфу 2. овог члана, кантонални
судови наведени у члану V.11. и општински судови наведени у члану VI.7.
(2) Судови Федерације су:
a) Уставни суд,
b) Врховни суд
Члан 2.
Сви органи власти извршават ће и помагати у извршавању пресуда и рјешења свих судова наведених у овом
уставу.
Члан 4.
(1) Судска власт Федерације самостална је и независна.
(2) Судови ће осигурати једнак положај свим странама у судским поступцима.
(3) Судска власт је самостална и независна од извршне и законодавне власти Федерације.
Амандман LX
Члан IV.Ц.7., мијења се и гласи:
„1. Плата и друге накнаде судији не могу бити умањени за вријеме вршења судијске функције, осим као
посљедица дисциплинског поступка у складу са законом.
Плата и други услови обављања функције, укључујући и имунитет, за све судије судова Федерације утврђују
се законом“.
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Амандман XXXVIII
Парламентарна процедура за заштиту виталних интереса
(2) У Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине оснива се Вијеће за заштиту виталних интереса, како
би одлучивало о питањима виталног интереса, према процедури у складу са овим уставом. Ово Вијеће разматра
сва питања која су од виталног интереса.
(3) Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа,
и један члан из реда Осталих. Судије бира Представнички дом и Дом народа.
ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАВНОГ СУДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 68/10)
Члан 4.
Уставни суд Федерације своју организацију и дјелатност остварује на принципу финансијске независности,
која се огледа у независном утврђивању приједлога буџетских средстава у текућој години, потребним за
извршавање надлежности Уставног суда Федерације, који доставља Влади Федерације Босне и Херцеговине у
циљу укључивања приједлога буџета Уставног суда Федерације у буџет Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 7.
Рад Уставног суда Федерације обавља се у сталним и повременим комисијама и другим радним тијелима
Уставног суда Федерације.
Члан 30.
Материјално и финансијско пословање Уставног суда Федерације вршит ће се у складу са законом и одлукама
Уставног суда Федерације.
ЗАКОН О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 72/05, 22/09 и 55/13)
Члан 1.
Оквир Закона
Овим Законом утврђују се плате, накнаде и друга материјална права судија, тужилаца и стручних сарадника
у Федерацији Босне и Херцеговине.
II. Плате и накнаде и друга материјална права
Члан 2.
Основна мјесечна плата судија
1. Основна мјесечна плата судија износи:
a) За судије општинских судова: 2.400 КМ.
b) За шефове одјељења општинских судова: 2.600 КМ.
c) За предсједнике основних судова: 2.800 КМ.
d) За предсједника општинских судова са 30 или више судија: 3.200 КМ.
e) За предсједнике општинских судова са 60 или више судија: 3.600 КМ.
f) За судију кантоналних судова: 3.000 КМ.
g) За шефове одјељења кантоналних судова: 3.200 КМ.
h) За предсједнике кантоналних судова: 3.400 КМ.
i) За судије Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине и Врховног суда Федерације Босне и
Херцеговине: 3.800 КМ
j) За шефове одјељења Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине и Врховног суда Федерације Босне
и Херцеговине: 4.000 КМ.
k) За предсједнике Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине и Врховног суда Федерације Босне и
Херцеговине: 4.400 КМ.
ПРАВИЛА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(„Службени гласник БиХ, број: 94/14)
Члан 3.
(Средстава за рад)
(1) Средства за рад Уставног суда се осигуравају у буџету институција Босне и Херцеговине.
(2) Употреба одобрених средстава се уређује интерним актом Уставног суда.
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(3) Генерални секретар Уставног суда припрема нацрт буџета Уставног суда и, након процедуре проведене
у складу са овим правилима, доставља га министарству надлежном за припремање буџета институција Босне и
Херцеговине.
(4)	Министар надлежног министарства из става (3) овог члана доставља Уставном суду образложено
мишљење о нацрту буџета.
(5) Уставни суд, након што претходно достављено мишљење размотри надлежна комисија Уставног суда,
утврђује приједлог буџета Уставног суда.
(6) Приједлог буџета Уставног суда се доставља Предсједништву Босне и Херцеговине ради уврштавања у
приједлог буџета институција Босне и Херцеговине.
(7) Уставни суд самостално распоређује средства одобрена из буџета институција Босне и Херцеговине, у
складу са својим годишњим буџетом.
ЗАКОН О ВИСОКОМ СУДСКОМ И ТУЖИЛАЧКОМ ВИЈЕЋУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(„Службени гласник БиХ“, бр.: 25/04, 93/05,14/07 и 15/08)
Поглавље III
Надлежности и овлашћења

Вијеће има сљедеће надлежности:

Члан 17.
Надлежност

(1) именује судије, укључујући предсједнике судова, судије поротнике и додатне судије у све судове на
државном, ентитетском, кантоналном, окружном, основном и општинском нивоу у Босни и Херцеговини,
укључујући Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, са изузетком уставних судова ентитета Босне и Херцеговине;
(3) даје приједлоге надлежним органима у вези са њиховим предлагањем и избором судија Уставног суда
Републике Српске именовањем судија у Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине. Приликом извршавања
својих надлежности из овог става Вијеће, прије давања приједлога, тражи писмено мишљење одговарајућег
уставног суда;
(15) даје приједлоге, према властитој оцјени, у вези са годишњим буџетом предложеним од стране државних
тијела и/ или влада за судове и тужилаштва;
(18) залаже се за адекватно и континуирано финансирање судова и тужилаштава у Босни и Херцеговини;
Члан 18.
Судови и тужилаштва
Вијеће има надлежности наведене у члану 17. овог закона у односу на правосуђе у Босни и Херцеговини што
обухвата сљедеће судове и тужилаштва:
(а) Суд Босне и Херцеговине;
(б) Тужилаштво Босне и Херцеговине;
(ц) Уставни суд Републике Српске и Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, искључиво у складу са
одредбама члана 17.(3) овог закона;
(д) Врховни суд Републике Српске и Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине;
(е) Окружне и основне судове у Републици Српској;
(ф) Кантоналне и општинске судове у Федерацији Босне и Херцеговине;
(г) Републичко тужилаштво Републике Српске и Федерално тужилаштво Федерације Босне и Херцеговине;
(х) Окружна тужилаштва у Републици Српској и кантонална тужилаштва у Федерацији Босне и Херцеговине;
(и) Апелациони суд Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Основни суд Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине
и Тужилаштво Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Члан 19.

				

Уставни суд:

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
IX УСТАВНИ СУД
Члан 115.

1. одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом;
2. одлучује о сагласности прописа и општих аката са законом;
3. рјешава сукоб надлежности између органа законодавне, извршне и судске власти;
4. рјешава сукоб надлежности између органа Републике, града и општине ;
5. одлучује о сагласности програма, статута и других општих аката политичких организација са Уставом и
законом.
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Уставни суд прати појаве од интереса за остваривање уставности и законитости, обавјештава највише уставне
органе Републике о стању и проблемима у тој области и даје им мишљења и приједлоге за доношење закона
и предузимање других мјера ради обезбјеђења уставности и законитости и заштите слобода и права грађана,
организација и заједница. Уставни суд може оцјењивати уставност закона и уставност и законитост прописа и
општих аката који су престали да важе, ако од престанка важења до покретања поступка није протекло више од
једне године.
Уставни суд:
1) одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката Народне скупштине са одредбама Устава о
заштити виталних интереса конститутивних народа.
Уставни суд одлучује о питањима имунитета, која проистичу из закона којима се уређује имунитет у
Републици Српској.
Члан 116.
Састав Суда

Уставни суд има седам судија.
Судије Уставног суда се бирају на осам година и не могу бити поново бирани.
Исто лице не може бити двапут бирано на функцију предсједника Уставног суда.
Уставни суд Републике Српске има максимално девет чланова.
Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске оснива се како би одлучивало о
питањима виталног интереса у процедури описаној у Амандману LXXXII. Ово вијеће разматра сва питања која
су од виталног интереса.
Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа и
један члан из реда Осталих. Судије бира Народна скупштина Републике Српске и Вијеће народа.
Члан 117.
Забрана обављања друге функције
Судија Уставног суда не може вршити никакву другу јавну функцију.
Предсједник и судије Уставног суда уживају имунитет као и народни посланици. О имунитету одлучују
Уставни суд.
Члан 119.
Извршење одлука
Одлуке Уставног суда су опште обавезне и извршене на територији Републике.
Извршење одлука Уставног суда осигурава Влада.
Члан 120.
Правно дејство
Поступак пред уставним судом, правно дејство његових одлука и друга питања његове организације и рада
уређују се законом.
Свако може дати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости.
Поступак пред Уставним судом могу, без ограничења, покренути предсједник Републике, Народна скупштина
и Влада, а остали органи, организације и заједнице под условима утврђеним законом.
Уставни суд може и сам покренути поступак за оцјењивање уставности и законитости.
Кад Уставни суд утврди да закон није у сагласности са Уставом или да други пропис или општи акт није у
сагласности са Уставом или законом, тај закон, други пропис или општи акт престаје да важи даном објављивања
одлуке Уставног суда.
ЗАКОН О УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.: 104/11 и 92/12)
V. Услови и средства за рад Суда
Члан 73.
Средства за рад Суда осигуравају се у буџету Републике Српске.
Члан 74.
Предсједник Суда је наредбодавац за утрошак средстава за рад Суда и Службе Суда, с тим да та овлаштења
може пренијети на секретара Суда.
Члан 75.
(1) Суд посебним актом утврђује плате и друге накнаде за предсједника, судије и постављена лица.
(2) Суд доноси акт којим се уређују плате и друге накнаде запослених у Суду.
(3) Плате и друге накнаде из ст.1 и 2. овог члана утврђују се у износима који су одређени буџетом Републике
Српске за текућу годину.
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УСТАВ ЦРНЕ ГОРЕ
(„Службени лист ЦГ“, број: 1/07)
ДИО ВИ
УСТАВНИ СУД ЦРНЕ ГОРЕ

Уставни суд одлучује:

Члан 149.
Надлежност

1) о сагласности закона са Уставом и потврђеним и објављеним међународним уговорима;
2) о сагласности других прописа и општих акта са Уставом и законом;
3) о уставној жалби због повреде људских права и слобода загарантованих Уставом, након исцрпљивања
свих дјелотворних правних средстава;
4) да ли је предсједник Црне Горе повриједио Устав;
5) о сукобу надлежности између судова и других државних органа, између државних органа и органа
јединица локалне самоуправе између органа јединица локалне самоуправе;
6) о забрани рада политичке партије или невладине организације;
7) о изборним споровима у вези са референдумом који нису у надлежности других судова;
8) о сагласности са Уставом мјера и радњи државних органа предузетих за вријеме ратног и ванредног
стања;
9) врши и друге послове утврђене Уставом,
Ако је у току поступка за оцјену уставности и законитости пропис престао да важи, а нису отклоњене
посљедице његове примјене, Уставни суд утврђује да ли је тај пропис био сагласан са Уставом, односно са законом
за вријеме његовог важења.
Уставни суд прати остваривање уставности и законитости уоченим појавама неуставности и незаконитости
обавјештава Скупштину.
Члан 150.
Покретање поступка за оцјену уставности и законитости
Свако може дати иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости.
Поступак пред Уставним судом за оцјену уставности и законитости може да покрене суд, други државни
орган, орган локалне самоуправе и пет посланика.
Уставни суд може и сâм покренути поступак за оцјену уставности и законитости.
У току поступка, Уставни суд може наредити да се обустави извршење појединачног акта или радње који су
предузети на основу закона, другог прописа или општег акта чија се уставност или законитост оцјењује, ако би
њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне посљедице.
Члан 151.
Одлука Уставног суда
Уставни суд одлучује већином гласова свих судија.
Одлука Уставног суда се објављује.
Одлука Уставног суда је обавезна и извршна.
Извршење одлуке Уставног суда, када је то потребно, обезбјеђује Влада.
Члан 153.
Састав и избор

Уставни суд има седам судија.
Судија Уставног суда бира се на вријеме од девет година.
Предсједник Уставног суда бира се из реда судија на вријеме од три године.
За судију Уставног суда може бити бирано лице које ужива углед истакнутог правног стручњака, са најмање
15 година рада у струци.
Предсједник и судија Уставног суда не може вршити посланичку и другу јавну функцију нити професионално
обављати другу дјелатност.
Члан 154.
Престанак функције
Предсједнику и судији Уставног суда престаје функција прије истека времена на које је изабран ако то сâм
затражи, кад испуни услове за старосну пензију или ако је осуђен на безусловну казну затвора.
Предсједник и судија Уставног суда разрјешава се дужности ако је осуђен за дјело које га чини недостојним
за вршење функције, ако трајно изгуби способност за вршење функције или јавно испољава своја политичка
увјерења.
Наступање разлога за престанак функције или разрјешење утврђује Уставни суд на сједници и о томе
обавјештава Скупштину.
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Уставни суд може одлучити да предсједник или судија Уставног суда против кога је покренут кривични
поступак, не врши дужност док тај поступак траје.
ЗАКОН О УСТАВНОМ СУДУ ЦРНЕ ГОРЕ
(„Службени лист ЦГ“, бр. 11/15 од 12.3.2015. године, а ступио је на
снагу 20.3.2015.)
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Средства за рад Уставног суда осигуравају се у буџету Црне Горе.
Уставни суд самостално располаже средствима из став 1. овог члана.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Члан 113.
Финансијска средства за рад Уставног суда обезбјеђују се у посебном раздјелу буџета Црне Горе, на приједлог
Уставног суда (у даљем тексту: буџет Уставног суда).
Предсједник Уставног суда има право да учествује у раду сједнице Скупштине на којој се расправља о
приједлогу буџета Уставног суда.
Поступак за утврђивање приједлога буџета Уставног суда уређује се Пословником.
УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(„Службени гласник РС“, број: 98/06)
ШЕСТИ ДИО
УСТАВНИ СУД
Положај
Члан 166.
Уставни суд је самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и
мањинска права и слободе.
Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и обавезујуће.
Начин одлучивања у Уставном суду и Закон о Уставном суду
Члан 175.
Уставни суд одлуке доноси већином гласова свих судија Уставног суда.
Одлуку да самостално покрене поступак за оцјену уставности или законитости Уставни суд доноси
двотрећинском већином гласова свих судија.
Уређење Уставног суда и поступак пред Уставним судом и правно дејство његових одлука, уређује се
законом.
ЗАКОН О УСТАВНОМ СУДУ
(„Службени гласник РС“, бр.: 109/2007, 99/2011, 18/13 – Одлука УС, 40/15 и 103/15)
Плате
Члан 20а.
Плата судије Уставног суда одговара положају и надлежностима Уставног суда и одговорности судије за
обављање дужности и представља једну од гаранција његове независности у заштити уставности и законитости и
људских и мањинских права и слобода.
Плата предсједника и судије Уставног суда одређује се на основу основне плате.
Основна плата, према овом закону, јесте вриједност у коју се не урачунава проценат за вредновање минулог
рада.
Основица за обрачун и исплату предсједника и судије Уставног суда утврђује се Законом о буџету Републике
Србије.
Коефицијент за обрачун и исплату предсједника Уставног суда износи 12,00, а судије Уставног суда 10,50.
У случају да у Уставном суду нису попуњена сва судијска мjеста, дио њихове попуне, плата предсједника и
судије Уставног суда се увећава 10%, за свако непопуњено судијско мјесто.
Судија Уставног суда који је изабран, односно именован на дужност из реда професора правног факултета,
а који права из радног односа остварује на правном факултету, има право на мјесечну накнаду у висини разлике
између плате судије Уставног суда, обрачунате за пуно радно вријеме без увећања по основу година проведених
на раду, и плате коју остварује на правном факултету, утврђене у складу са прописима којима се уређује начин
обрачуна средстава за плате и коефицијената за обрачун и исплату плата на факултетима чија се дјелатност
финансира из буџета Републике Србије.
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УСТАВ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
(„Народне новине“, бр.: 56/90, 135/97,113/00, 28/01, 76/10 и 5/14)
V. УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
Члан 125.
Уставни суд Републике Хрватске:
- одлучује о сагласности закона са Уставом;
- одлучује о сагласности других прописа са Уставом и законом;
- може оцјењивати уставност закона те уставност и законитост других прописа који су престали важити ако
од тог престанка до подношења захтјева или приједлога за покретање поступка није прошло више од годину дана,
- одлучује поводом уставних тужби против појединачних одлука државних тијела, тијела јединица локалне и
подручне (регионалне) самоуправе те правних лица са јавним овластима кад су тим одлукама повријеђена људска
права и основне слободе, као и право на локалну и подручну (регионалну) самоуправну загарантовани Уставом
Републике Хрватске,
- прати остваривање уставности и законитости те о уоченим појавама неуставности и незаконитости
извјештава Хрватски сабор,
- рјешава сукоб надлежности између тијела законодавне, извршне и судске власти;
- одлучује, у складу са Уставом, о одговорности предсједника Републике;
- надзире уставност програма и дјеловања политичких странака и може, у складу са уставом, забранити
њихов рад;
- надзире уставност и законитост избора и државног референдума и рјешава изборне спорове који нису у
дјелокругу судова;
- обавља друге послове одређене Уставом.
Члан 127.
Поступак и услови за избор судиja Уставног суда Републике Хрватске и престанак њихове дужности, услови
и рокови за покретање поступка оцјене уставности и законитости, поступак и правно дјеловање његових одлука,
заштита људских права и основних слобода загарантованих Уставом и друга питања важна за извршавање
дужности и рад Уставног суда Републике Хрватске уређују се уставним законом.
Уставни закон доноси се по поступку одређеноме за промјену устава.
Унутрашња организација Уставног суда Републике Хрватске уређује се његовим пословником.
УСТАВНИ ЗАКОН О УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
(„Народне новине“, број: 99/99 и 29/02)
Члан 2.
(1) Уставни суд гарантује поштивање и примјену Устава Републике Хрватске и своје дјеловање заснива на
одредбама Устава Републике Хрватске и Уставног закона о Уставном суду Републике Хрватске.
(2) Уставни суд је независан о свим тијелима државне власти, те самостално распоређује средства, утврђена
у државном буџету, у складу са својим годишњим буџетом и законом ради функционисања дјелатности Уставног
суда.
(3) Унутрашња организација Уставног суда уређује се Пословником Уставног суда Републике Хрватске (у
даљем тексту: Пословник).
(4) О примјени Пословника брине се предсједник Уставног суда. Тумачење Пословника даје Уставни суд.
ОДЛУКА
О ПРОГЛАШЕЊУ ДРЖАВНОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. и 2018. ГОДИНУ
1. ОПШТИ ДИО
А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА
ПОСЕБНИ ДИО
017 УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ Извршење План Приједлог Пројекција
							
2014.
2015.
2016.
2017.
6. Одлуке Уставних судова у Босни и Херцеговини
6.1. ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У- 6/06 од 29.03.2008. године и Одлука број У-5/98 од 01.07.2000. године
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23. У вези са наведеним, Уставни суд наглашава да принцип независности Уставног суда, мада није изричито
наведено у Уставу Босне и Херцеговине, представља опћи принцип који мора бити поштован чак и када у уставном
тексту није изричито наведен, јер је, као што је већ речено, овај принцип неодвојив од принципа владавине права
израженога у члану 1/ 2 Устава Босне и Херцеговине. Међутим, принцип владавине права и независност суда као
његов неодвојив дио, а особито принцип подјеле власти, не значе да законодавац не може законима и прописима
регулисати питања која су од важности за функционисање државних институција, чак и ако се ради о Уставном
суду, али само онако како је то предвиђено и у складу са Уставом БиХ.
26. У свези с тим, Уставни суд наглашава да принцип владавине права и независности судства ако његов
неодвојив дио, а особито принцип подјеле власти, никако не значе да законодавац не може законима и прописима
регулисати питања која су од важности за функционирање државних институција, чак и ако се ради о Уставном
суду, како то указује и amicus curiae. Друкчије тумачење било би опречно управо принципу владавине права који
подразумијева и искључење широке дискрецијске власти државних тијела и једнакост свих пред законом, а самим
тим опречно и принципу подјеле власти, који подразумијева постојање механизма за међусобну контролу власти и
успоставу међусобне равнотеже. Дакле, регулисање питања која су битна и важна за постојање и функционисање
Уставног суда мора бити у складу са Уставом БиХ и у правцу очувања његове независности и самосталности.
27. Уставни суд сматра да независност Уставног суда представља принцип које законодавац управо мора
осигурати, водећи рачуна о особитом положају и улози коју Уставни суд има у Уставу Босне и Херцеговине.
Уставни суд сматра важним истакнути да ово укључује не само питање плата судија већ и других запослених
у Уставном суду, а што значи осигурање пуне финансијске независности и самосталности Уставног суда, која
се огледа у самосталном планирању и предлагању буџета Суда, као и самосталном распоређивању одобрених
буџетских средстава чија висина свакако мора подлијегати одговарајућој контроли мјеродавнога тијела.
30. Независност Уставног суда имплицира чињеницу да је он уређен према специфичним правилима која
су наметнута и законодавцу. Та правила, према тому, требају имати уставну вриједност. У недостатку уставних
закона, Уставни суд мора бити у стању потпуно независно одлучивати о властитој организацији и функционисању.
Парламентарна скупштина има овласти одређивати буџет институција Босне и Херцеговине и односити релевантне
законе, али она то може радити само уз поштивање Устава БиХ. Устав БиХ обавезује законодавца да не крши
независност Уставног суда. Чињеница да је донесене овакав побијени закон показује до којега степена Уставни
суд има потребу бити заштићен од притисака које би могла вршити друга тијела власти. Поштивање финансијске
независности Уставног суда, како је напријед наведено, захтијева минимум да Уставни суд сам предложи свој
буџет и начин његовога коришћења Парламентарној скупштини која ће га усвојити.
6.2. ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У-53/08 од 29.10.2008. године
Из цитираних уставних одредаба јасно произилази улога Уставног суда као једне од најзначајнијих
институција у остваривању демократије, владавине права и унапређењу и заштити слобода и права грађана, на
којима се заснива уставно уређење Републике Српске. Споменуте уставне одредбе истовремено представљају
гаранције независности и самосталности Уставног суда, што је од великог значаја за његово функционисање, јер
једино на тај начин може остварити своју Уставном утврђену улогу. Широке надлежности Уставног суда, као и
правно дејство његових одлука, које су опће обавезне и извршне на територији Републике, несумњиво указују
на специфичан начин положај овог суда, који је независан од законодавне, извршне и судске власти и налази се
изван редовних судова и њихове хијерархије. Скупштински идентични став у погледу положаја Уставног суда БиХ
заузео је и Уставни суд Босне и Херцеговине у својој одлуци број: У-6/06, од 29. марта 2008. године („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 40/08).
Овакав уставни положај и улога Уставног суда намеће законодавцу обавезу да обезбиједи његово независно
и ефикасно функионисање, та да питања која се односе на овај суд регулише посебним прописом, како је то и
учињено Законом о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/05). Овим
законом су, сагласно члану 120. став 1. Устава, уређени организација и поступак пред Уставним судом, правно
дејство његових одлука, као и услови и средства за рад Суда. Због тога се, по оцјени Суда, питање материјалног
положаја судија Уставног суда, односно њихових плата и других накнада, не може регулисати на исти начин и
истим законом који се односи на редовне судове и тужилаштва, већ само Законом о Уставном суду, као посебним
законом који уређује сва питања од значаја за његово функционисање. У супротном, долази до нарушавања
независности и аутономије Уставног суда, те на тај начин и принципа владавине права које је утврђено чланом 5.
став 1. алинеја 4. Устава. Имајући у виду изложено, Суд је оцијенио да прописивање као у оспореном дијелу члана
2. Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској није у сагласности са одредбама
Устава којима су утврђени положај и надлежност Уставног суда Републике Српске.
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7. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације
Након извршеног увида у поднесени захтјев, наведене одредбе Устава Федерације Босне и Херцеговине,
Закона о платама и другим накнадама судија као и у друге прикупљене релевантне доказе битне за доношење
одлуке Уставног суда Федерације у овом предмету, утврђено је сљедеће:
Прво је донесен Закон о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине
који је објављен у „Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 72/05, који је донио Високи представник за
Босну и Херцеговину а потврђен у истом тексту од стране Парламента Федерације (на сједници Представничког
дома 29.05.2007. године и сједници Дома народа 19.03.2009. године). Истовремено, исти такви закони од стране
Високог представника за Босну и Херцеговину којима су регулисане плате, накнаде и одређена материјална права
судија и тужилаца, донесени су на нивоу Босне и Херцеговине и Републике Српске и објављени у службеним
гласилима.
Слиједом одређења у Уставу Федерације Босне и Херцеговине, утврђено је да је чланом IV.Ц.1.1. (1) и (2) и
чланом IV.Ц.1.3. прописано, да судијску власт у Федерацији Босне и Херцеговине врше судови и то: Уставни суд
Федерације, Врховни суд Федерације, кантонални и општински судови и да ће се правила поступка потребна да
се осигура једнакост у поступању уредити законима Федерације Босне и Херцеговине. Кад су у питању одређења
која у Уставу Федерације Босне и Херцеговине регулишу плате и друге накнаде, чланом IV.Ц.2.7. (1) и (2) односно
Амандманом LX и CVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине је прописано, да ће исте бити прописане законом
и да не могу бити умањене за вријеме вршења судијске функције осим као посљедица дисциплинског поступка, те
да ће плате и други услови обављања функције бити утврђени законом.
У складу са споменутим одредбама Устава Федерације Босне и Херцеговине, од стране Парламента
Федерације Босне и Херцеговине донесени су закони о правилима поступка пред редовним судовима у Федерацији
Босне и Херцеговине, затим Закон о судовима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
БиХ“, бр.: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 и 7/13) који уређује организацију, надлежности и финансирање опћинских
судова, кантоналних судова и Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине. Истим законом је регулисано
да се средства за рад осигуравају тако да опсегом и временом дозначавања омогућују сваком суду да у свом
раду поступа независно, непристрасно и учинковито, те да испуњава све своје финансијске обавезе по њиховом
доспијећу. У формирању коначног приједлога буџета за судове, укључено је и Високо судско и тужилачко вијеће као
независан и самосталан орган који има задатак да осигура независно, непристрасно и професионално правосуђе,
те Министарство правде. Међутим, поред надлежности прописане чланом IV.Ц.1.4. и чланом IV.Ц.2.6.2. Устава
Федерације Босне и Херцеговине, те чланом 17. став 3. Закона о високом судском и тужилачком вијећу Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ, бр.: 25/04, 93/05, 14/07 и 15/08), Вијеће, кад су у питању уставни судови
ентитета, надлежно је само у сегменту који је прописан уставима ентитета, а то значи само провођење конкурсне
процедуре на захтјев суда и сачињавање листе предложених кандидата за судије Суда. Кад је у питању Уставни суд
Федерације, а у складу са споменутим уставним одређењима, донесен је посебан Закон о поступку пред Уставним
судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 37/03) којим су утврђена
само правила поступка по којима Уставни суд Федерације врши своју функцију која је утврђена у Уставу Федерације
Босне и Херцеговине. Међутим, за разлику од редовног судства, није донесен одговарајући закон о Уставном суду
Федерације, нити су до данас посебним законом уређена између осталих, и питања финансирања Уставног суда
Федерације на принципима његове финансијске и управно-административне независности, укључујући плате и
друге накнаде судија.
Из напријед наведеног произилази да буџет Уставног суда Федерације унаточ посебном статусу Уставног
суда Федерације у потпуности утврђује и предлаже извршна, а доноси законодавна власт Федерације Босне и
Херцеговине, док Уставни суд Федерације нема никакве самосталности и независности у раду кад је у питању
располагање и осигурање финансијских средстава, што имајући у виду уставни положај и улогу у остваривању
владавине права, не може осигурати његово независно, непристрасно и ефикасно функционисање.
У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредби Уставни суд Федерације је имао у виду
уставне одредбе из поглавља IV.Ц.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине, амандмане XCVI, XXXVIII-XL и
LIX на Устав Федерације Босне и Херцеговине којим су утврђене надлежност и састав, правно дејство одлука,
те субјекти који у овлашћени за покретање поступка пред Судом. Тако је споменутим одредбама утврђено да је
Уставни суд Федерације надлежан за рјешавање спорова између кантона, између кантона и федералне власти,
између града и његовог кантона или федералне власти, између опћина и града, између опћина и њихових кантона
или федералне власти, и између институција федералне власти или унутар појединих институција федералне
власти. Потом је Уставни суд Федерације надлежан за оцјену уставности закона који је усвојио један дом или оба
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, смјену Предсједника и потпредсједника Федерације Босне
и Херцеговине, оцјену уставности устава или амандмана на устав кантона или предложени закон или закон кога
је усвојило то законодавно тијело, оцјену уставности предложених или усвојених прописа органа федералне,
кантоналне, градске или опћинске власти, заштиту права на локалну самоуправу, заштиту виталног националног
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интереса, одлучује о питањима имунитета која проистичу из закона којим се уређује имунитет, постављена уставна
питања од стране Врховног суда Федерације, кантоналних судова и давање мишљења.
Одредбом члана IV.Ц.3.9. Устава Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације има девет чланова
гдје је Уставом Федерације Босне и Херцеговине прописан начин и поступак њиховог избора. Установљено је и
Вијеће за заштиту виталног националног интереса које одлучује о питањима виталног интереса у процедури
утврђеној Амандманом XXXVIII до XL Устава Федерације Босне и Херцеговине, а састоји се од седам чланова и
то по два из реда конститутивних народа и један члан из реда Осталих. Судије и чланове Вијећа након проведене
процедуре прописане Уставом Федерације Босне и Херцеговине, потврђује Парламент Федерације Босне и
Херцеговине.
Чланом IV.Ц.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине, прописано је да су одлуке Уставног суда Федерације
коначне и обавезујуће, да њихово извршење у складу са чланом IV.Б.7.Ц. (И) Устава осигурава Премијер Федерације
Босне и Херцеговине, те да поступак пред Судом могу покренути Предсједник и потпредсједници Федерације
Босне и Херцеговине, Премијер, замјеник Премијера, 1/3 чланова било ког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине, 1/3 чланова кантоналне скупштине, начелник, градоначелник, Савез општина и градова Федерације
Босне и Херцеговине, 2/3 чланова било ког клуба у Дому народа Парламента Федерације, 2/3 чланова клубова у
кантоналним скупштинама и Граду Мостару. Овдје треба посебно напоменути, да се у поступцима код предочених
уставних питања Врховни суд Федерације и кантонални судови појављују као странка у поступку пред овим судом.
Из наведених уставних одредби јасно произилази улога Уставног суда Федерације као једне од најзначајнијих
институција у остваривању демократије, владавине права и заштите слобода и права грађана на којима почива
уставно уређење Федерације Босне и Херцеговине. Споменуте уставне одредбе представљају гаранцију
независности и самосталности Уставног суда Федерације, што има велики значај за његово функционисање, јер
само на такав начин може остварити своју улогу која је прописана у Уставу Федерације Босне и Херцеговине.
Прописане надлежности Суда, лица која могу покренути поступак пред Судом, правно дејство одлука које су
коначне и обавезујуће на територији Федерације Босне и Херцеговине, несумњиво указује на специфичан и одвојен
положај Суда од осталих редовних судова, који због своје надлежности (оцјена уставности закона које доноси
законодавна власт у Федерацији, прописе које доносе представничка тијела града и опћине и прописе које доноси
Влада Федерације и владе кантона) и странака у поступку мора да буде независан како од законодавне тако и од
извршне и судске власти. Због свих истакнутих специфичности, Уставни суд Федерацији налази се изван система
редовних судова као и њихове хијерархије кад је у питању предлагање и осигурање финансијских средстава за
независан и самосталан рад. Уствари, идентичан став у овом погледу заузео је у својој одлуци и Уставни суд Босне
и Херцеговине, број: У-6/06 од 29.03. 2008. године („Службени гласник БиХ“, број: 40/08) и Уставни суд Републике
Српске у својој одлуци број: У-53/08 од 29.10.2008. године („Службени гласник Републике Српске“, број 105/08).
Напријед наведено, а ради хармонизације правног система и уставног судства у Босни и Херцеговини, треба да
слиједи и Уставни суд Федерације. Дакле, једино је на нивоу Федерације Босне и Херцеговине питање плата и
накнада судија Уставног суда Федерације, остало регулисано истим законом и на идентичан начин као и за редовне
судове и тужилаштва. Уставни суд Босне и Херцеговине својим правилима у цијелости је регулисао ово питање,
док је за Уставни суд Републике Српске, Законом о Уставном суду Републике Српске и унутрашњим актима,
самостално уређене поред осталог плате и накнаде судија, уз пуно уважавање њихове специфичне одговорности.
Суд сматра да независност Суда представља принцип који законодавац управо мора осигурати водећи рачуна
о нарочитом положају и улози коју Уставни суд има у Уставу Федерације Босне и Херцеговине. Из тих разлога
сматра битним да истакне да ово укључује финансијску независност и самосталност која се огледа у самосталном
планирању и предлагању буџета Суда као и самосталном и независном распоређивању одобрених буџетских
средстава чија потрошња свакако мора подлијегати одговарајућој контроли од стране надлежних органа као и сви
други органи који се финансирају из Буџета Федерације Босне и Херцеговине.
Компарирајући уставни положај уставних судова у Босни и Херцеговини, утврђено је да су надлежности,
састав, избор судија, дејство одлука као коначних и обавезујућих суштински такве, да сва три уставна суда имају
улогу коначног арбитра, свако из своје надлежности у традиционално најзаступљенијој надлежности уставног
судовања, а то је апстрактна надлежност, нормативна контрола уз одређене специфичности, те да имајући у
виду њихову истоврсну уставну улогу, морају подлијегати истим правилима у односу на материју уставносудске
независности и непристрасности, као и управно-финансијске независности.
Оваква одређења кад је у питању независност и самосталност уставног судства од законодавне, извршне и
судијске власти у поступку предлагања и утврђивања средстава за рад суда, имају уставни судови у Републици
Хрватској, Републици Србији и Републици Црној Гори (приказане уставне одредбе споменутих држава о уставним
судовима, закони и други прописи који регулишу њихов начин рада и финансирања).
Посебно истакнути положај и улога Уставног суда Федерације намеће обавезу законодавцу да осигура његово
независно и ефикасно функционисање, те да питања која се односе на финансијску независност и самосталност
регулише посебним законом којим ће прописати самосталност и управно-материјалну независност укључујући
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плате и друга примања судија Уставног суда Федерације, те да на тај начин досљедно слиједи спровођење
уставних принципа независности и самосталности Уставног суда Федерације. Из тих разлога се по оцјени Суда
питање материјалног положаја не може регулисати на исти начин и истим законом којим су регулиране плате за
редовне судове и тужилаштва, већ посебним законом којим ће се прописати самосталност и управно-материјална
независност која је значајна за његово функционисање гдје су укључене плате и друга примања судија Уставног
суда Федерације. У супротном, долази до нарушавања самосталности и независности Уставног суда Федерације,
те на тај начин и принципа владавине права које је утврђено чланом IV.Ц.1.4.(1) и 3) Устава Федерације Босне и
Херцеговине.
Полазећи од значаја законског уређења питања финансирања Уставног суда Федерације на принципима
осигурања његове пуне финансијске и управно-административне независности од било које власти у Федерацији
Босне и Херцеговине, што укључује плате и друге накнаде судија Уставног суда Федерације, а у складу са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације је оцијенио потребним и оправданим, да се у
извршењу ове пресуде, Парламенту Федерације Босне и Херцеговине остави пријелазни период у трајању од шест
мјесеци у којем ће донијети посебан закон о Уставном суду Федерације и истим поред финансијске и управноадминистративне независности, уредити питања плата и других накнада судија Уставног суда Федерације, а у
складу са донесеном пресудом.
Уколико Парламент Федерације Босне и Херцеговине не донесе закон у остављеном року, Уставни суд
Федерације ће посебним актом разрадити уставне одредбе о самосталности и управно-административној
независности Суда, укључујући плате и друге накнаде судија, имајући у виду одлуку о организацији Уставног
суда Федерације.
И ако се подносилац захтјева у току излагања на јавној расправи базирао на неусаглашености Закона о
платама и другим накнадама судија са алинејом 1 Преамбуле Устава Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд
Федерације сматра да у том контексту не може вршити поређење двије уставне норме и прогласити их неуставним.
На Устав Федерације Босне и Херцеговине од његовог усвајања од стране Уставотворне Скупштине Федерације
Босне и Херцеговине 1994. године, до данас, донесено је 109 амандмана. У свим тим уставним активностима
дошло је до тога, да у појединим сегментима егзистирају различите норме, али са истом уставном снагом. Из тих
разлога Уставни суд Федерације није се упуштао у питања нормативног карактера преамбуле које је спорно и у
уставној теорији и пракси, него на опћим правним принципима доноси одлуке па и у овом случају. Из тих разлога
Уставни суд Федерације закључује, да одредба члана IV.Ц.2.7.2. Устава Федерације Босне и Херцеговине не може
бити предметом оцјењивања са алинејом 1. Преамбуле Устава Федерације Босне и Херцеговине. Уколико би то
учинио, Суд би преузео улогу уставотворца, за што према Уставу није ни надлежан. У конкретном случају Уставни
суд Федерације тумачи ову одредбу на начин, да је Парламент Федерације Босне и Херцеговине дужан водећи
рачуна о посебном статусу Суда, да посебним законом регулише управно-финансијску независност, укључујући
питање плата и накнада уз уважавање организације Суда која је прописана у Одлуци о организацији Уставног
суда Федерације Босне и Херцеговине. Иста одлука донесена је на основу члана IV.Ц.3. Устава Федерације Босне
и Херцеговине и регулише да, Уставни суд Федерације своју дјелатност остварује по принципу финансијске
независности, а да ће материјални-финансијско пословање вршити у складу са законом и одлукама Суда.
Имајући у виду изложено, Уставни суд Федерације је оцијенио да је утврђивање плате судијама Уставног суда
Федерације прописано у члану 2. став 1. тачка и) у дијелу који гласи: „за судије Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине“; тачка ј) у дијелу који гласи: “за шефове одјељења Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине“
и тачка к) у дијелу који гласи: “за предсједника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине“ Закона о платама
и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине није у сагласности са одредбама чл.
IV.Б.1.3.(1) и IV.Ц.3.9. до 13. Устава Федерације Босне и Херцеговине и амандманима XXXVIII, LXVI и XCVI на
Устав Федерације Босне и Херцеговине, којим су утврђени положај, надлежности, странке у поступку, извршење
и правно дејство одлука Уставног суда Федерације.
С обзиром на наведено ријешено је као у изреци донесене пресуде.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу: Александра Мартиновић, предсједница
Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, др сц. иур. Шахбаз Џихановић, проф. др Един Муминовић, др сц. Ката
Сењак и Младен Срдић, судије Суда.
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
Александра Мартиновић
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 					
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 					
VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESA
Broj: U-32/17
Sarajevo, 13.07.2017. godine

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog srpskog naroda u vezi sa Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i Odlukom o izboru
predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona sa 31. sjednice
Skupštine Unsko-sanskog kantona održane 19.05.2017. godine, na osnovu Amandmana XXXVII, XXXVIII i LXXX na
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj 13.07.2017. godine, donijelo je
PRESUDU
Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i Odlukom o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona sa 31. sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, održane 19.05.2017. godine, povrjeđuje se vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda.
Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
1.

Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić je u ime Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podneskom broj: 01-1/49-6-352-1/17 od 24.05.2017.
godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeću za zaštitu vitalnih interesa (u daljem
tekstu: Vijeće) dana 29.05.2017. godine, podnio zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa srpskog
konstitutivnog naroda, (u daljem tekstu: zahtjev), u vezi sa Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i Odlukom o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine
Unsko-sanskog kantona, (u daljem tekstu: osporene odluke).
2.

Stranke u postupku

Stranke u ovom postupku su, u skladu sa članom 9. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) Klub poslanika Bošnjaka, Klub poslanika Hrvata i
Klub poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
3.

Bitni navodi zahtjeva

U zahtjevu je navedeno da je Skupština Unsko-sanskog kantona na 31. sjednici održanoj dana 19.05.2017. godine, u
okviru tačke dnevnog reda 3) Izbor i imenovanja raspravljala o osporenim odlukama. U toku rasprave, predsjednik Kluba
poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona je u skladu sa odredbama čl. 14., 15. i 16. Poglavlje V. Odjeljak A. Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.: 1/04 i 11/04), najavio i upoznao prisutne da
je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda, jer u predloženim osporenim odlukama nisu zastupljeni
pripadnici tog naroda. Podnosilac zahtjeva smatra da je usvajanjem osporenih odluka od strane Skupštine Unsko-sanskog
kantona došlo do kršenja Ustava Unsko-sanskog kantona na način da je povrijeđeno pravo Kluba poslanika Srba da budu
birani i da biraju predstavnike konstitutivnih naroda u gore spomenuta tijela. Pored navedenog, podnosilac zahtjeva naglašava, da je predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona, u okvirima navedene tačke dnevnog reda, povrijedio
Ustav Unsko-sanskog kantona, iz razloga što nije dozvolio, pored insistiranja predsjednika Kluba poslanika Srba, da se
raspravlja po klubovima naroda, što je u suprotnosti sa članom V. 14. alineja 4. i člana 16. stav (1) Ustava Unsko-sanskog
kantona-Prečišćen tekst, kao i čl. 56. i 60. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 09/17), (u daljem tekstu: Poslovnik).
Vijeće je aktom broj: U-32/17 od 31.05.2017. godine, zatražilo od Skupštine Unsko-sanskog kantona, predsjedavajućeg Skupštine i zamjenika predsjedavajućeg koji je podnio zahtjev, dopunu, odnosno da u roku od tri dana dostave
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kompletan stenogram sa 31. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona i da odgovore na pitanje da li se na istoj
sjednici za osporene odluke glasalo po klubovima konstitutivnih naroda u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te, ukoliko nije, da navedu razloge za isto.
Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona je dostavio podnesak broj: 01/1-49-6-352-3/17 od 02.06.2017.
godine, u kojem je navedeno da “predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona zajedno sa svojim zamjenikom, kao
i predsjednikom Kluba poslanika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona su usaglasili i smatraju da nije došlo,
predlaganjem osporenih odluka, do povrede vitalnih nacionalnih interesa. Zamjenik predsjedavajućeg iz reda poslanika
Hrvata, kao i predsjednik Kluba poslanika Bošnjaka su smatrali da se ne treba glasati po klubovima naroda te je izvršeno
glasanje po odredbama Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona“. U prilogu je dostavljen stenogram sa 31. redovne
sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.
Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić je takođe dostavio odgovor na isto
pitanje, odnosno dopunu zahtjeva u kojem je navedeno da „na sjednici nije obavljeno glasanje po klubovima konstitutivnih naroda u Skupštini Unsko-sanskog kantona, kako to propisuju odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u
odnosu na osporene odluke jer predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona nije dopustio glasanje po klubovima
konstitutivnih naroda, unatoč izričitom zahtjevu predsjednika Kluba poslanika Srba da se izvrši glasanje po principu
zaštite vitalnog nacionalnog interesa. “Predsjednik Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona ističući
zahtjev za glasanje po principu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pozvao na odredbe Ustava Unsko-sanskog kantona i
Poslovnika, koje precizno propisuju način glasanja kada je jedan od klubova konstitutivnih naroda proglasio da se radi o
pitanju koje spada u listu vitalnih interesa, što je u ovome slučaju i učinio Klub poslanika Srba. Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona ignorisao je taj zahtjev i odobrio samo glasanje prostom većinom, a ne po klubovima naroda uz
opasku kako „nema potrebe za glasanjem po klubovima naroda“.
4.

Bitni navodi Izjašnjenja na zahtjev

Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona
Mirvet Beganović su Vijeću dana 31.05.2017. godine, samoinicijativno dostavili Izjašnjenje na tvrdnje podnosioca zahtjeva. U tom podnesku, koji praktično ima formu odgovora na navode zahtjeva, navedeno je da Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona i Mirvet Beganović, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona, smatraju
da usvajanjem osporenih odluka nije došlo do kršenja odredaba Ustava Unsko-sanskog kantona i Poslovnika. Istakli su
da je Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona koji ujedno i predsjedava Kolegijem Skupštine Unsko-sanskog
kantona, (u daljem tekstu: Kolegij), kao i Komisijom za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Komisija), usvajanjem Poslovnika, zbog nesmetanog rada i funkcionisanja zakonodavnog organa, predložio članovima Komisije da putem predsjednika Klubova političkih stranaka dostave prijedloge
članova za skupštinska radna tijela. Obzirom da taj prijedlog nije prihvaćen od strane člana Komisije (Željko Mirković),
članovi Komisije su se odredili da će sa istim biti upoznat i Kolegij na način da predsjednici klubova poslanika dostave
svoje prijedloge Komisiji. Dana 08.05.2017. godine, na sjednici Kolegija je dogovoreno, a upravo na sugestiju predsjednika Kluba poslanika Srba, te je upućen dopis predsjednicima klubova poslanika kojim se traži da dostave svoje prijedloge
za članove skupštinskih radnih tijela. Prijedloge su dostavili klubovi poslanika: Stranke demokratske akcije, Demokratske
fronte, Stranke za bolju budućnost, Laburističke stranke i Stranke demokratske aktivnosti. Prijedlog jedino nije dostavio
upravo Klub Socijaldemokratske partije u čijem sastavu djeluje i radi predsjednik Kluba poslanika Srba Željko Mirković.
Predsjednici Klubova poslanika SDA, DF, SBB i Laburističke stranke predložili su i uputili u daljnju proceduru usaglašen
prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela. Shodno članu 23. stav
(1) Poslovnika nesporno je da se radna tijela formiraju po stranačkom, a ne po nacionalnom sastavu. Takođe, smatraju
da je suvišno bilo kakvo glasanje i polemiziranje o proceduri izbora članova u radna tijela ako se ima u vidu da je procedura izbora radnih tijela propisana članom 21. stav 3. Poslovnika. Prema tome, vitalni interes Kluba poslanika Srba nije
povrijeđen iz razloga što je aktom Kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017.
godine zatraženo od Kluba poslanika SDP u kojem se nalaze Željko Mirković i Mladen Lonić da dostave svoje prijedloge
za radna tijela, ali su isti svojim indolentnim stavom, odnosno nedostavljanjem prijedloga ispred tog kluba „inscenirali“
situaciju da je povrijeđen vitalni nacionalni interes. Takođe istaknuto je da poslanik ne mora biti član niti jednog radnog
tijela, kao i činjenicu da zaključci radnih tijela ne proizvode pravna dejstva. Zastupljenost u skupštinskim radnim tijelima
nije obligatoran odnos. Takođe, Klub poslanika Srba nije dostavio, kako pismeno, tako ni usmeno, prijedlog kandidata
bilo bošnjačke, hrvatske ili srpske nacionalnosti. Klubovi poslanika nisu umjesto pripadnika srpskog naroda delegirali
pripadnike bošnjačkog ili hrvatskog naroda. To po njihovom mišljenju znači da je u potpunosti ispoštovana procedura za
donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, kako je to i propisano članom 23. Poslovnika.
Kada je u pitanju zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba poslanika Srba, prilikom predlaganja i
donošenja Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, (u daljem tekstu: privremeni
Upravni odbor), smatraju da je bitno naglasiti da se radi o privremenom tijelu. Skupština Unsko-sanskog kantona na 29.
redovnoj sjednici održanoj 10.04.2017. godine po prijedlogu Vlade tog kantona, nije prihvatila prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Klub poslanika Srba takođe nije dostavio prijedlog za člana privremenog
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Upravnog odbora i jednostavno nisu željeli učestvovati u procesu donošenja odluka. Tokom cijele rasprave su tvrdili da je
došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Smatraju da Skupština Unsko-sanskog kantona nije povrijedila proceduru prilikom predlaganja kandidata za privremeni Upravni odbor, već naprotiv, kao osnivač visokoškolske
ustanove, odgovorno djeluje. Slijedom toga, smatraju da je zbog svih obaveza kako tekuće tako i priprema naredne akademske godine neophodno da egzistira upravljačka struktura. Na kraju, mišljenja su da na 31. redovnoj sjednici Skupštine
Unsko-sanskog kantona održanoj dana 19.05.2017. godine, nije došlo do kršenja Poslovnika, te da, shodno odredbama
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nije došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa, jer nisu tačne tvrdnje Kluba
poslanika Srba da im je onemogućeno pravo u procesu donošenja osporenih odluka, ili bilo koje drugo pitanje koje se
odnosi na ostvarivanje prava konstitutivnog naroda.
Uz Izjašnjenje su priložili slijedeće akte: Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg
i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, Komisije za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna
pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-49-1-294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog kandidata u Komisiju za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade u Skupštini Unsko-sanskog kantona broj: 01/1-49-6-280-2/17 od
03.05.2017. godine; Prijedlog Kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona za radna tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017. godine; Prijedlog predsjednika klubova političkih subjekata u Skupštini
Unsko-sanskog kantona za donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih
tijela broj: 01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017. godine; Zaključak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-3-486/17
od 10.04.2017. godine; Odluka Skupštine Unsko-sanskog kantona o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, broj: 01-02-3-515/17 od 19.05.2017. godine; Odluka Skupštine Unsko-sanskog kantona o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-02-3-516/17
od 19.05.2017. godine i Stenogram sa 31. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.
5.

Bitni navodi odgovora na zahtjev

Vijeće je u skladu sa članom 49. st. 5. i 6. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, od Kluba
poslanika Bošnjaka i Kluba poslanika Hrvata, kao druge strane u ovom postupku, aktom broj: U-32/17 od 15.06.2017.
godine zatražilo odgovor na navode zahtjeva.
Klub poslanika Bošnjaka je podneskom broj: 01/1-49-6-407-3/17 od 19.06.2017. godine ostao kod svih navoda
izrečenih na 31. sjednici Skupštine tog kantona da nije došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa, obzirom da su
poslanici iz Kluba Srba imali mogućnost da učestvuju u kreiranju radnih tijela i privremenog Upravnog odbora na način
da dostave prijedlog članova. Slažu se sa navodima predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona koji su navedeni
u naprijed citiranom Izjašnjenju. Istovremeno, smatraju da nije napravljen propust u rukovođenju sjednicom iz razloga
što je bio poznat stav Kluba poslanika Bošnjaka, a takođe i Kluba poslanika Hrvata, te shodno tome nije bilo potrebe za
predlaganjem „takvog rješenja“, jer je ishod bio već poznat. Uz ovaj odgovor dostavljen je i Izvod iz Zapisnika sa četvrte
sjednice tog kluba na kojem je odlučivano o ovom odgovoru.
Klub poslanika Hrvata nije dostavio odgovor, ali je zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Mirvet Beganović, koji
ujedno i čini taj klub, dostavio podnesak u kojem je takođe ostao kod navoda sa sjednice da nije došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa obzirom da je Klub poslanika Srba mogao učestvovati u kreiranju skupštinskih radnih tijela i
privremenog Upravnog odbora dostavljanjem prijedloga članova.
6.

Postupak odlučivanja o prihvatljivosti zahtjeva

Vijeće je na sjednici održanoj dana 14.06.2017. godine, unatoč činjenici da nije u cijelosti ispoštovana procedura
(glasanje na sjednici po klubovima konstitutivnih naroda), utvrdilo da je u konkretnom slučaju zahtjev prihvatljiv za odlučivanje. Rješenjem Vijeća broj: U-32/17 od 14.06.2017. godine odlučeno je u tom pravcu, a citirano Rješenje sa iscrpnim
obrazloženjem je objavljeno u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 46/17 i službenim glasilima svih kantona,
imajući u vidu specifičnost konkretnog predmeta.
7.

Sjednica Vijeća sa javnom raspravom

Sjednica Vijeća sa javnom raspravom radi odlučivanja o meritumu zahtjeva je održana dana 12.07.2017. godine.
Sjednici su prisustvovali u ime podnosioca zahtjeva predsjednik Kluba poslanika Srba i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić, te, u ime druge strane u postupku predsjednici klubova poslanika Bošnjaka i
Hrvata u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
Podnosilac zahtjeva je ostao kod navoda zahtjeva i njegove dopune. Na javnoj raspravi je priložen Izvod iz zapisnika sa 40. sjednice ranije Komisije održane 04.05.2017. godine, na kojoj su se prethodno razmatrali prijedlozi osporenih
odluka, Prijedlog odluke o imenovanju Upravnog odbora sačinjen od strane Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017695/2017 od 16.03.2017. godine, Zaključak Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-695/2017 od 16.03.2017. godine,
Preporuka za imenovanje članova Upravnog odbora iz reda osnivača Univerziteta donijeta 24.11.2016. godine od strane
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Komisije za izbor i imenovanja Vlade Unsko-sanskog kantona a upućena Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta tog kantona broj: 03/3-05-11445-11/2016 od 24.11.2016. godine, Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Komisije održane
24.04.2017. godine broj: 02/3-49-1-242-4/17 od 24.04.2017. godine, Odluka Univerziteta u Bihaću broj: 06-7531/2016 od
23.11.2016. godine, a autentičnost uloženih dokumenata je potvrđena od strane druge strane u ovom postupku. U ime Kluba poslanika Srba pojašnjen je zahtjev, uz isticanje da, između ostalog, nisu imali mogućnost na bilo koji način uticati na
izbor i imenovanje članova kako skupštinskih radnih tijela tako i privremenog Upravnog odbora, da su kao članovi Kluba
poslanika Srba koji ima dva člana u Skupštini tog kantona predloženi u po jednu, po njihovom mišljenju ne tako značajnu komisiju-radno tijelo koje nije od suštinskog značaja za rad Skupštine tog kantona, za razliku od pojedinih poslanika
koji su imenovani i u po tri radna tijela – komisije, da sastav komisija ne odražava niti izborni rezultat jer Klub SDP-a je
trebao da dobije devet pozicija u okviru kojih bi, pošto su članovi i tog kluba političke partije koja participira u Skupštini
Unsko-sanskog kantona, vodili računa da prilikom imenovanja vanskupštinskih članova komisija budu zastupljeni Srbi
kao konstitutivni narod u tom kantonu. Politikom „svršenog čina“ , uz ignorisanje glasanja po proceduri za zaštitu vitalnog
nacionalnog interesa onemogućeno im je da jednakopravno učestvuju u postupku donošenja osporenih odluka. Naročiti
akcenat su pritom dali činjenici da od preko 70 članova raznih komisija u Skupštini tog kantona, izuzev njih dvojice, nema
niti jednog člana iz srpskog konstitutivnog naroda, ali niti hrvatskog, izuzev predsjednika i ujedno jedinog člana Kluba
poslanika Hrvata. Po njihovom mišljenju, imajući u vidu sastav Skupštine tog kantona, u kojem su odlučujuća većina u
nacionalnom smislu Bošnjaci (od 30 članova Skupštine 25 je iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda), a da političke
partije koje participiraju i kroz klubove političkih partija su multietničke i takođe su mogle, što nisu učinile, predložiti, pa
barem iz reda vanskupštinskih članova, za članove skupštinskih radnih tijela lica i iz srpskog konstitutivnog naroda. Identična situacija je bila u pogledu mogućnosti kreiranja privremenog Upravnog odbora, kao organa javne ustanove u kojoj
se školuju svi, a da pritom jedna i jedina kvalifikovana osoba iz reda srpskog naroda koja je konkurisala nije predložena
niti imenovana u privremeni Upravni odbor.
Predsjednik Kluba poslanika Bošnjaka je u cijelosti ostao kod pismenih navoda istaknutih u toku postupka, naročito
ističući da se po prvi put pitanje nacionalnog sastava komisija i upravnog odbora neke javne institucije pokreće kao pitanje
od vitalnog interesa. Smatra da nije povrijeđen, da ne postoji ustavna ni zakonska obaveza da se skupštinske komisije formiraju prema nacionalnom principu, te da je indolentan stav podnosioca zahtjeva koji nije dostavio prijedlog prouzrokovao ovakvu situaciju. U pogledu nacionalnog sastava lica predloženih u osporenim odlukama naveo je da mu nije poznat i
nije niti tražen. Po prvi put je a što taj klub nije učinio niti na sjednici, niti u pismenim izjašnjenjima i odgovoru na zahtjev,
istakao da iz tog razloga osporava i tvrdnju da u članstvu nema pripadnih srpskog konstitutivnog naroda.
Predsjednik Kluba poslanika Hrvata je istakao da ostaje pri svim pismeno iznijetim navodima u kojima smatra da
nema povrede vitalnog interesa konstitutivnog srpskog naroda. Skupštinske komisije se formiraju u skladu sa učešćem,
odnosno participacijom političkih stranaka, te ničim nije propisano da radna tijela koja i ne donose odluke, nego ih donosi
Skupština Unsko-sanskog kantona, moraju biti sastavljena po nacionalnom principu. Posebno je napomenuo da je on lično
za ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine, ali da u ovom slučaju
nema povrede vitalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda.
8.

Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
V.2. Zakonodavna tijela kantona
Član 5. stav (1)
(1) Svaki kanton ima zakonodavno tijelo koje se sastoji od jednog doma, čiji je broj poslanika utvrđen u odnosu na
nacionalnu strukturu stanovništva.
(...)...
Član 7.
(1) Svaki zakonodavni organ kantona donosi većinom glasova svoj poslovnik.
(2) Klub delegata konstitutivnog naroda formira se uz uslov da postoji najmanje jedan delegat tog konstitutivnog
naroda u zakonodavnom organu kantona.
(3) Svaki klub delegata predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili
zamjenika predsjedavajućeg, koje potvrđuje zakonodavni organ kantona.
(4) Zakonodavni organ kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni naroda nije zastupljen u zakonodavnom organu, jedno od mjesta zamjenika predsjedavajućeg ostaje upražnjeno.
Amandman XXXVII
Definicija vitalnog interesa
„Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definirani na sljedeći način:
- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim
organima vlasti;
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- identitet jednog konstitutivnog naroda;
- ustavni amandmani;
- organizacija organa javne vlasti;
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe;
- teritorijalna organizacija;
- sistem javnog informisanja
i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog
od klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda.
Ovim amandmanom iza člana IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi član 17a. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine.“
Amandman XXXVIII
Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa
„(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Predstavničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također
se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri u skladu sa ovim ustavom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od
vitalnog interesa.
(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan
član iz reda ostalih. Sudije bira Predstavnički dom i Dom naroda.
Ovim amandmanom iza novog člana IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi član 17b“.
Amandman LXXX
Iza člana V.2.7. dodaje se novi naslov i članovi V.2.7a) i b) koji glase:
Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa
Član V.2.7a
1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima identična je listi sadržanoj u članu IV.5.17a ovog
Ustava. Klubovi iz člana IV.5.17a ovog Ustava su u kantonima klubovi delegata formirani u skladu sa članom V.2.7. stav
2. ovog Ustava.
2) Ako više od jednog predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki
zakon spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u članu IV.5.17a ovog Ustava za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona.
3) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg zakonodavnog tijela kantona dužni su da u roku od sedam dana
odluče da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stavka 2. ovog člana.
4) Ako samo jedan predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog tijela može
proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.”
Član V.2.7b
„(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki
zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina
glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.
(2) Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i
Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog
naroda.
(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog člana, postupa na način predviđen u članu IV.6.18.a ovog Ustava.
(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vraća
predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagaču
ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa
ili akta.
(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja
se prostom većinom glasova.”
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03)
Član 42b.
„Postupak odlučivanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona u skladu
sa Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na osnovu obavijesti ili zahtjeva predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta saglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih
naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.
U slučaju iz stava 1. ovog člana Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav“.
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Član 43.
Obavijest odnosno zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadrži odluku,
odnosno pitanje koje se odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda, okolnosti i činjenice na kojima se zasniva zahtjev
za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa, druge podatke i priloge od značaja za utvrđivanje vitalnih interesa.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16)
Član 49.
Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda
„Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) odlučit
će o prihvatljivosti u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne
pretpostavke za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članu IV.A .4.
18. a. odnosno Amandmanu XL na Ustav, a posebno da li je zahtjev podnijela ovlašteno lice, da li je zahtjev podržala
dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usaglašavanja između klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje.
Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnosiocu obavijesti, odnosno zahtjeva.
Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis.
Vijeće može zatražiti od podnosioca da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentira činjenice koje Vijeće
smatra relevantnim za odlučivanje.
Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda.
Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog člana dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak i
u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore.
Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim poslovnikom.
Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavijesti, odnosno zahtjeva.
Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH” i u „Službenom glasilu kantona“ iz kojeg je upućena
obavijest, odnosno zahtjev.
Odredbe ovog poslovnika o pravno-tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke Vijeća“.
D. Ustav Unsko-sanskog kantona (prečišćeni tekst i Amandmani na Ustav Unsko-sanskog kantona)
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.: 1/04 i 11/04)
V- STRUKTURA KANTONALNE VLASTI
A. ZAKONODAVNA VLAST KANTONA
I. Opšte odredbe
Član 1.
Zakonodavno tijelo Kantona je Skupština kantona, koja se sastoji od jednog doma.
Član 2.
(1)Skupština Kantona se sastoji od 30 poslanika
Nacionalna struktura poslanika Skupštine odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona.
Član 6.
Skupština Kantona ima predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg.
Član 7.
(1) U skupštini Kantona formiraju se klubovi delegata konstitutivnih naroda, uz uslov da postoji najmanje jedan
delegat tog konstitutivnog naroda.
(2) Svaki klub delegata predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili
zamjenika predsjedavajućeg koje potvrđuje Skupština kantona.
(3) Skupština Kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovnikom.
(4) Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini Kantona, jedno od mjesta zamjenika predsjedavajućeg
ostaje upražnjeno.
(5) Tri kandidata koja potvrdi Skupština odlučuju između sebe ko će biti predsjedavajući.
4. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa
Član 14.
Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u Kantonu identična je listi sadržanoj u članu IV.5. 17a. Ustava Federacije i definisana je na sljedeći način:
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- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti,
- identitet jednog konstitutivnog naroda,
- ustavni amandmani,
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe,
- teritorijalna organizacija,
- sistem javnog informisanja i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona.
Član 15.
(1) Ako više od jednog predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvrđenih u članu 14. ovog Ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je većina
glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.
(2) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od
zakona, propisa ili akata spada u listu iz člana 14. ovog Ustava.
(3) Ako samo jedan predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg tvrdi da zakon, propis ili akt spada pod listu
vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u
Skupštini Kantona može proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.
Član 16.
(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona odluči da se neki
zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina
glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.
(2) Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i
Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog
naroda.
(3) Ustavni sud Federacije u slučaju iz ovog člana postupa na način predviđen u članu IV.6. 18a. Ustava Federacije.
(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se
vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U novoj proceduri predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona,
propisa ili akta.
(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim, odnosno
usvaja prostom većinom.
E. Poslovnik Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17)
II – KONSTITUISANJE I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SKUPŠTINE
1.

Konstituisanje i unutrašnja organizacije Skupštine

Član 6.
Skupština je jednodomna i čine je poslanici čiji je broj utvrđen Ustavom Kantona.
2. Klubovi naroda
Član 9.
(1) Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave u Skupštini se osnivaju tri kluba poslanika konstitutivnih naroda (u
daljem tekstu: klubovi naroda):
a) Klub poslanika Bošnjaka;
b) Klub poslanika Hrvata;
c) Klub poslanika Srba.
ljen.

(2) Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda, Klub tog naroda neće biti ustanov-

(3) Poslanici iz reda ostalih mogu se, po vlastitom izboru, uključiti u rad nekog od klubova konstitutivnih naroda.
(4) Svaki klub naroda bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.
(5) Klubovi naroda će svoj način rada urediti u skladu sa Poslovnikom o radu, koji mora biti u skladu sa Poslovnikom Skupštine Unsko-sanskog kantona.
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Član 10. st. (1) i (5)
(1) Svaki klub naroda predlaže jednog kandidata za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.
(...)...
(5)Ako u Skupštini nema poslanika nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjedavajućeg Skupštine iz
tog konstitutivnog naroda ostaje nepopunjeno.
4. Kolegij Skupštine
Član 14.
(1) S ciljem unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada u Skupštini se uspostavlja Kolegij Skupštine (u daljem tekstu: Kolegij), kojeg čine:
a) predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg;
b) predsjednici klubova političkih partija koji su osvojili mandate za Skupštinu Unsko-sanskog kantona i predsjednici klubova naroda;
c) Sekretar Skupštine, bez prava odlučivanja.
6. Klubovi poslanika
Član 19.
(1) U Skupštini se formiraju klubovi konstitutivnih naroda, političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata (u
daljem tekstu: klubovi poslanika), u svrhu olakšanja rada Skupštine i unapređenja međustranačke parlamentarne saradnje.
(2) Klubovi poslanika formiraju se kao mehanizam djelovanja poslanika i političkih stranaka u Skupštini.
(3) Klub može formirati politička stranka sa najmanje dva poslanika u Skupštini.
(4) Klub može formirati koalicija sa najmanje dva poslanika u Skupštini.
(5) Koalicioni klub formiraju poslanici koji su u Skupštinu izabrani sa zajedničke, koalicione izborne liste.
(6) Poslanici dvije ili više političkih stranaka koje u Skupštini imaju najmanje jednog izabranog poslanika, kao i
poslanici-nezavisni kandidati, mogu formirati zajednički klub.
(7) U toku trajanja mandata poslanici mogu odlučiti da istupe iz kluba političke stranke na čijoj listi su izabrani,
mogu se priključiti jednom od klubova ili formirati nezavisni Klub.
Član 20. stav (1)
(1) Klubovi poslanika imaju predsjednika i zamjenika predsjednika koji predstavljaju klub, rukovode njegovim radom i organizuju rad kluba u skladu sa potrebama Skupštine.
(...)...
7. Radna tijela Skupštine – opšte odredbe
Član 21.
(1) Skupština formira radna tijela;
(2) Radna tijela iz stava (1) ovog člana formiraju se za razmatranje materijala i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine, a sve u cilju unapređenja ukupnog skupštinskog rada;
(3) Sva radna tijela formiraju se u skladu sa ovim Poslovnikom i na osnovu odluka Skupštine.
Član 22.
(1) Radna tijela izvještavaju Skupštinu o pitanjima iz svog djelokruga.
(2) Radna tijela donose odluke u skladu sa ovim Poslovnikom ili za koja ih ovlasti Skupština.
Član 23.
(1) Radna tijela formiraju se prema stranačkom sastavu Skupštine.
(2) Prijedlog za članove radnih tijela podnose klubovi poslanika.
(3) Poslanik može biti član najmanje jednog radnog tijela.
Član 24.
(1) Radna tijela u svom sastavu mogu imati članove koji nisu poslanici u Skupštini, koji predstavljaju relevantne
stručnjake iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela (u daljem tekstu: vanskupštinski član).
(2) Broj vanskupštinskih članova radnog tijela ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja članova tijela.
(3) Radna tijela imaju ukupno do 9 članova.
(4) Vanskupštinski član ne može obavljati funkciju predsjedavajućeg radnog tijela (komisije).
Član 27.
(1) Radna tijela Skupštine su:
a) Komisija za Ustavna, Zakonodavno-pravna i pitanja evropskih integracija;
b) Komisija za izbor, imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Komisija za budžet, ekonomsku i finansijsku politiku;
Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade;
Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku;
Komisija za prostorno uređenje, planiranje, komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam;
Komisija za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova;
Komisija za borbu protiv korupcije, pitanja sigurnosti i nadzora zakonitosti rada;
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj.

Član 56.
U slučajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih
nacionalnih interesa, primjenjuje se procedura koja proizilazi iz Ustava i ovog Poslovnika.
Član 57.
Lista vitalnih nacionalnih interesa utvrđena je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Član 58.
Ako najmanje dvojica od predsjedavajućeg i njegovih zamjenika Skupštine tvrde da neki zakon, drugi propis ili akt
Skupštine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa iz člana 57. ovog Poslovnika za njegovo usvajanje potreban je većina
glasova unutar dva kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini ili 2/3 većina jednog Kluba konstitutivnog naroda
u Skupštini.
Član 59.
Predsjedavajući i njegovi zamjenici dužni su odlučiti o tome da li neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine spada u
listu vitalnih nacionalnih interesa u roku od sedam dana od dana kada je postavljena takva tvrdnja.
Član 60.
(1) Ako samo predsjedavajući ili samo jedan od njegovih zamjenika tvrdi da neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine
spada u listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba naroda može proglasiti da je riječ o
pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.
(2) Kada dvotrećinska većina jednog o klubova naroda odluči da se neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine odnosi
na vitalni nacionalni interes, za usvajanje tog zakona, propisa ili akta Skupštine potrebna je većina glasova unutar svakog
kluba naroda zastupljenih u Skupštini.
(3) Ukoliko se većina iz prethodnog stava ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne
i Hercegovine koji donosi konačnu odluku da li se predmetni zakon, propis ili akt Skupštine odnosi na vitalni nacionalni
interes konstitutivnog naroda.
(4) Ukoliko dođe do ispravke zakona, propisa ili akta putem amandmana, klub naroda može odustati od tvrdnje o
vitalnom nacionalnom interesu, i tada se zakon, propis ili akt usvaja propisanom većinom.
Član 61.
(1) Ako Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, predmetni zakon, propis ili drugi akt Skupštine smatra se neusvojenim, a dokument se vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru.
(2) U slučaju iz prethodnog stava, predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili drugog akta Skupštine.
Član 62.
Ako Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili drugi akt Skupštine smatra
se usvojenim, odnosno usvaja se prostom većinom glasova poslanika.
F. Ustavno-sudska praksa
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Mišljenje broj: U-16/05 od 05.07.2005. godine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 44/05).
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine – Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, Presuda broj: U-30/16 od
03.02.2017. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/17) i Presuda broj: U-23/16 od 05.10.2016. godine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 86/16).
9.

Činjenično stanje i stav Vijeća

Analizirajući pismena stranaka u ovom postupku te njihova usmena izlaganja na sjednici Vijeća sa javnom raspravom, i sva dostavljena akta bliže navedena u tački 4. obrazloženja, uključujući dokumentaciju prezentovanu od strane
podnosioca zahtjeva na sjednici Vijeća sa javnom raspravom, Vijeće je utvrdilo odlučne činjenice na osnovu kojih je
utvrdilo stav i donijelo presudu kao u izreci.
Ključni zahtjev i tvrdnje podnosioca zahtjeva da je osporenim odlukama povrijeđen vitalni interes srpskog konstitutivnog naroda obuhvataju dva aspekta.
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Prvi se odnosi na ignorisanje zahtjeva da se na 31. sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona o osporenim odlukama
glasa u skladu sa procedurama propisanim za mehanizam zaštite vitalnih nacionalnih interesa. Drugi se odnosi na tvrdnje
da je kako kroz prethodni postupak predlaganja članova, tako i kroz nacionalni sastav članova radnih tijela Skupštine tog
kantona i privremenog Upravnog odbora, povrijeđen vitalni nacionalni interes, jer nema zastupljenih pripadnika srpskog
konstitutivnog naroda.
Stoga će Vijeće u daljem tekstu ovog obrazloženja obraditi ključne zaključke i obrazložiti stav Vijeća u posebnim podtačkama. Takođe, identično kao i Rješenje o prihvatljivosti zahtjeva u ovom predmetu, ova presuda će se objaviti ne samo
u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“, nego i u službenim glasilima
svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, imajući u vidu značaj i upućujući karakter stavova Vijeća, relevantan za
postupanje kada su u pitanju procedure zaštite vitalnih nacionalnih interesa u svim kantonalnim skupštinama.
9.a) Povreda vitalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda zbog neprovođenja procedure glasanja po klubovima konstitutivnih naroda na 31. sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj 19.05.2017. godine
Vijeće je utvrdilo, u odnosu na ovaj aspekt prigovora, koji nije samo proceduralne prirode, da je Predsjedavajući
Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazao 31. redovnu sjednicu za 19.05.2017. godine. Na istoj sjednici je usvojen dnevni red, na kojem su pod tačkom 3. Izbor i imenovanja, uvrštene za razmatranje dvije podtačke i to pod a) Prijedlog Odluke
o imenovanju privremenog upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, i pod b) Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg,
zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona. Vijeće je takođe utvrdilo da osporene odluke nisu razmatrane od strane druga dva kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona na način kako je to propisano
u članu V.2.7b. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, članu 16. (1) Ustava Unsko-sanskog kantona i članu 60. stav
(2) Poslovnika, odnosno da se na sjednici glasalo samo po principu većinskog glasanja.
Uvidom u stenogram sa 31. sjednice od 19.05.2017. godine, utvrđeno je da je, u okviru navedene tačke dnevnog
reda, predloženo usvajanje osporenih odluka, a da je poslanik Željko Mirković, predsjednik Kluba poslanika Srba, u okviru rasprave, zatražio od Predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona, da se navedene tačke usvajaju u skladu sa
Ustavom Unsko-sanskog kantona i Poslovnikom po proceduri propisanoj za mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. U tom smislu, zatražio je pauzu za sjednicu klubova poslanika konstitutivnih naroda, kako bi se mogli opredijeliti, te
konačno i glasati na ustavan i Poslovnikom propisan način. Vijeće je utvrdilo da se Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona konsultovao sa zamjenikom iz reda hrvatskog naroda, te da ne smatraju da je ugrožen vitalni nacionalni interes i da su „kada je ovo pitanje u pitanju raspravu zaključili“. Isto je potvrđeno i u odgovoru zamjenika Predsjedavajućeg
Skupštine Unsko-sanskog kantona. Potom je uz opasku „nema potrebe glasanja po klubovima“, predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona dao na skupštinsko, većinsko izjašnjavanje osporene odluke.
Uvidom u Zapisnik sa sjednice Kluba poslanika Srba, održane 19.05.2017. godine, broj: 01/2-49-1-50-17/17 od
19.05.2017. godine, Vijeće je utvrdilo da je taj klub, prije usvajanja osporenih odluka, održao sjednicu i jednoglasno usvojio da se osporene odluke odnose na vitalni nacionalni interes, te na sjednici Skupštine zatražio da se glasanje izvrši i u
druga dva kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Iz akata u predmetu jasno proizilazi da druga dva kluba u Skupštini
Unsko-sanskog kantona i to Klub poslanika Bošnjaka i Klub poslanika Hrvata nisu posebno zasjedali kao klubovi, da smatraju da ne treba glasati po klubovima, iz čega proizilazi da se nisu izjašnjavali niti glasali o osporenim odlukama na način
kako to zahtijeva procedura za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa utvrđena u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine,
Ustavu Unsko-sanskog kantona i Poslovniku . Kao razlog za to su u suštini istakli da smatraju da pokrenuto pitanje ne
spada u listu vitalnih nacionalnih interesa i da je ishod u svakom slučaju već poznat, te da stoga ne smatraju da je učinjen
propust u rukovođenju sjednicom.
Vijeće je razmatrajući proceduralne aspekte prihvatljivosti ovog zahtjeva donijelo odluku kojom je odlučilo da je isti
prihvatljiv, bez obzira što nije ispunjen posljednji obavezni proceduralni uslov za obraćanje Vijeću.
No, ovim se ne iscrpljuje zahtjev podnosioca zahtjeva i Vijeće je stava da mora i sa aspekta materijalne povrede
odlučiti da li ova činjenica ignorisanja glasanja po klubovima konstitutivnih naroda u kantonalnoj skupštini, bez obzira
na razloge za isto, sama po sebi, u situaciji kada je jedan klub naroda u cijelosti ispunio sve uslove da zahtijeva da se o
određenom pitanju glasa po proceduri zaštite vitalnog interesa i suštinski povređuje vitalni interes tog naroda. Vijeće je
stava da nepostupanje po jasnim ustavnim i poslovničkim odredbama propisanim za procedure glasanja po mehanizmu
zaštite vitalnog interesa, ignorisanje takvog zahtjeva bilo kojeg kluba naroda, a u ovom slučaju konkretno Kluba poslanika
Srba, samo po sebi predstavlja i suštinsku povredu njegovog (kluba) prava da ostvari svoju ustavnu ulogu i time i vitalnog
interesa konstitutivnog naroda kojeg predstavljaju. Stav druge strane u postupku da ovo pitanje ne spada u listu vitalnih
interesa je irelevantan. Po definiciji, sve ono što kvalifikovana većina jednog kluba smatra da je pitanje od vitalnog interesa spada u definiciju vitalnog interesa prema ustavnim odredbama. Da li povrjeđuje vitalni interes ili ne je drugo pitanje i
na konačnom autoritetu, a to je Vijeće, jeste zadatak i nadležno je da odluči je li ili nije povrijeđen vitalni interes. Pritom
nisu relevantni stavovi druge strane u postupku niti u smislu „da se ishod već zna“, pa da nije potrebno provesti proceduru
glasanja po ovom mehanizmu (klubovima konstitutivnih naroda), jer su odredbe u tom pravcu jasne i propisuju kada se
neka odluka smatra usvojenom u skupštini (većina glasova svakog kluba konstitutivnog naroda), te koje su i kakve ustavnopravne posljedice presude Vijeća u odnosu na osporene odluke ili akte.
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Dakle, ovim propustom u konkretnom slučaju je , a imajući u vidu da je jasno propisano da se sve odluke za koje
je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog interesa moraju staviti na glasanje po klubovima naroda i da je potrebna većina
unutar svakog kluba naroda da bi bile pravovaljane. Ukoliko se to ne postigne, o konačnoj sudbini pravno osporenog akta
(da li će se smatrati usvojenim/ili će ići na usvajanje po redovnoj skupštinskoj proceduri) odluku donosi ovo Vijeće. Ignorisanjem zahtjeva jednog kluba naroda je ne samo povrijeđena procedura, nego i suštinsko pravo jednog konstitutivnog
naroda kojeg reprezentuje konkretan klub da zaštiti vitalni interes i da o tome konačno odluči isključivo nadležni, ustavni
organ, a to je Vijeće.
Uz navedeno treba imati u vidu da i u konkretnom slučaju u Unsko-sankom kantonu ali i u drugim kantonima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonalne skupštine su sastavljene po izbornim rezultatima, pri čemu nisu nužno u nacionalnom smislu popunjene na način koji bi odražavao ustavnu odrednicu o ravnopravnosti i konstitutivnosti sva tri naroda
u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i ravnopravnosti građana iz reda Ostalih. Konkretno Skupština Unsko-sanskog
kantona broji 30 članova, od kojih je natpolovična većina (25) iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda. Sličnu situaciju
brojčane, većinske „nadmoćnosti“ jednog od tri konstitutivna naroda u članstvu skupštine imamo i u nekim drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stoga je značajno da budu upoznati sa pravnoobavezujućim stavom Vijeća da
takva faktička situacija stvarno i suštinski nameće potrebu da brojčano većinski narod, odnosno njegovi predstavnici u
zakonodavnoj vlasti kantona, sa posebnom senzibilnošću vode računa o poštivanju i proceduralnih i materijalno-pravih
aspekata zaštite i promovisanja konstitutivnosti sva tri konstitutivna naroda, kao i ravnopravnosti svih građana, naroda
i Ostalih. Stoga argument brojčane većine, konkretno ovdje Kluba poslanika Bošnjaka uz Klub poslanika Hrvata koji
čini jedan član, da se ishod već unaprijed zna, može u sebi uključivati i elemente saznanja da se (kao što se konkretno
i dogodilo) ishod, ne pred Vijećem, ali u skupštinskoj proceduri o usvajanju osporenih odluka upravo zbog te brojčane
„nadmoćnosti“ jednog naroda unaprijed zna, naime, da će biti usvojena. Vijeće je jasnog stava da sve proceduralne ustavne
i poslovničke odredbe, koje regulišu procedure glasanja po pokrenutom mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko su iz bilo kojeg razloga izbjegnute, propuštene ili ignorisane, ne samo da se raspravljaju u fazi odlučivanja o
prihvatljivosti, nego imaju za posljedicu materijalnu povredu vitalnog interesa, konkretno ovdje srpskog naroda u Unsko-sanskom kantonu.
9.b) Povreda vitalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda zbog prethodne procedure predlaganja kandidata i zastupljenosti konstitutivnih naroda u privremenom Upravnom odboru i radnim tijelima Skupštine Unsko-sanskog kantona
Nesporno utvrđeno činjenično stanje u odnosu na razmatranje ovog aspekta povrede vitalnog nacionalnog interesa,
uz naprijed navedene činjenice podrazumijeva da Vijeće analizira relevantne ustavne odredbe koje se odnose na strukturu
kantonalnog zakonodavnog tijela, kao i konkretnu odredbu člana 23. Poslovnika koja propisuje odlučivanje o imenovanjima članova skupštinskih radnih tijela.
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje strukturu zakonodavne vlasti kantona i nju vrši jednodomna Skupština u kojoj se formiraju klubovi konstitutivnih naroda uz uslov da postoji najmanje jedan poslanik iz tog konstitutivnog
naroda. Svaki klub poslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor rukovodstva Skupštine (predsjedavajućeg ili zamjenike predsjedavajućeg), a pozicija ostaje upražnjena ukoliko nema predstavnika nekog naroda u članstvu
skupštine, pa niti kluba.
Ustav Unsko-sanskog kantona, saglasno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u opštim odredbama propisuje da je
zakonodavno tijelo tog kantona Skupština koja se sastoji od jednog doma, te da nacionalna struktura poslanika odražava
nacionalnu strukturu stanovništva Kantona. Organi Skupštine su, osim naprijed navedenog rukovodstva, bliže precizirani
u Poslovniku, koji razrađuje način ostvarivanja ustavne uloge tog zakonodavnog tijela. Tako u članu 9. Poslovnika u okviru odjeljka o konstituisanju i unutrašnjoj organizaciji Skupštine su propisani klubovi naroda, konkretno Klubovi poslanika
Bošnjaka, Hrvata i Srba, što i egzistira. Takođe, u odnosu na rukovodstvo ukoliko nema jednog kluba jer nema poslanika
iz nekog od konstitutivnih naroda mjesto u rukovodstvu (zamjenika predsjedavajućeg Skupštine) ostaje nepopunjeno.
Drugi organi koji su ustanovljeni unutrašnjom strukturom Skupštine i svako u svom domenu imaju važnu ulogu za rad
tog tijela su Kolegij, zatim klubovi poslanika navedeni u članu 19. gdje se Poslovnikom utvrđuju osim klubova konstitutivnih naroda koji su Ustavom obavezni i klubovi političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Sastav Kolegija,
kao i rukovodstva Skupštine odražava multietnički karakter kantona. Klubovi poslanika, kada se analizira član 19. stav
(1) Poslovnika, dakle i konstitutivnih naroda i političkih partija i koalicija i nezavisnih članova su definisani i podvedeni
pod opšti generički pojam „klubovi poslanika“. Nadalje, u strukturi i unutrašnjoj organizaciji tog zakonodavnog tijela
propisana su radna tijela/komisije Skupštine, koja se prema članu 23. stav (1) Poslovnika formiraju prema stranačkom
sastavu. To je i bio glavni argument druge strane u ovom postupku da je postupljeno u skladu sa Poslovnikom i Ustavom
Unsko-sanskog kantona jer da su klubovi poslanika političkih partija predlagali kandidate, a da je klub poslanika iz jedne
političke partije u kojoj su i predstavnici srpskog naroda „indolentnim“ ne predlaganjem kandidata doveli do ovog postupka. Vijeće ne može da prihvati taj argument. Prvo, kada se ima u vidu stav (2) istog člana, prijedlog za članove radnih tijela
podnose klubovi poslanika. To, imajući u vidu opšte odredbe Poslovnika, da ovaj generički pojam „klubovi poslanika“
uključuje prvo klubove konstitutivnih naroda kao ustavnu kategoriju, a zatim i političkih partija itd. Netačno je da je Klub
poslanika srpskog naroda mogao predlagati kandidate, jer klubovi naroda na to nisu ni pozvani, a to znači da srpski narod
nije mogao putem Kluba tog naroda u Skupštini, kako i tvrde, jednakopravno i suštinski kreirati sastave radnih tijela i tako
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ravnopravno odlučivati i učestvovati u procesu donošenja osporenih odluka. Dakle, bez obzira što se radna tijela formiraju prema stranačkom sastavu Skupštine, a prema saglasnim izjavama svih stranaka u ovom postupku sve stranke koje
participiraju u toj Skupštini su multietničke, uz činjenicu da se jedan dio članova radnog tijela predlaže i imenuje iz kruga
lica koja nisu poslanici u Skupštini (vanskupštinski članovi radnih tijela), te činjenicu da su klubovi naroda ustavna kategorija i obavezni u slučaju da ima bar jedan poslanik, te da prijedlog za članove radih tijela podnose klubovi poslanika, što
uključuje prvenstveno i klubove naroda, jasno ukazuje na to da činjenicom da se postupak predlaganja i imenovanja lica
obuhvaćenim osporenim odlukama proveo samo po klubovima političkih stranaka, predstavlja povredu vitalnog interesa
jednog (brojčano manje zastupljenog) naroda u kantonalnoj skupštini.
Ne ulazeći u detaljisanje prethodnih procedura kroz Komisiju gdje je član iz reda srpskog naroda iskazivao nezadovoljstvo predloženim rješenjima, koja su kasniju realizaciju imala kroz zajednički prijedlog klubova koalicionih političkih
partija koje čine većinu u Skupštini tog kantona, imajući u vidu ovu poslovničku odredbu jasno je da srpski konstitutivni
narod kroz klub poslanika tog naroda, suprotno tvrdnji druge strane u postupku, nije imao nikakvu mogućnost da jednakopravno sa drugim poslanicima, zbog ovakvog nacionalnog sastava skupštinske većine, aktivno učestvuje u predlaganju
i kreiranju kako radnih tijela Skupštine tako i privremenog Upravnog odbora.
Vijeću je neprihvatljivo da tek na javnoj raspravi protivna strana u ovom postupku, konkretno punomoćnik Kluba
poslanika Bošnjaka osporava navode da od preko 70 članova radnih tijela i šest članova privremenog Upravnog odbora
nema, izuzev u dvije komisije dva člana Kluba poslanika Srba, adekvatno zastupljenog srpskog konstitutivnog naroda.
Vijeće vjeruje da se ti podaci o nacionalnoj pripadnosti nisu tražili kao i da možda u ranijim sazivima Skupštine Unsko-sanskog kantona nisu predstavljali predmet spora. Međutim, smatra činjenično utvrđenim navod o nezastupljenosti
ili pak minornoj zastupljenosti srpskog konstitutivnog naroda u ovim tijelima, jer isti u toku vođenja ovog postupka, iako
istican od strane poslanika Srba, nije ni na sjednici Skupštine ni u postupku pred Vijećem osporavan. Dakle, Vijeće smatra da činjenica da jedan veliki broj, više desetina, članova kako iz reda poslanika tako i vanskupštinskih članova koji je
predložen i odlukom proste većine i imenovan za članove radnih tijela, a takođe niti jedan član privremenog Upravnog
odbora, govori o tome da je osporenim odlukama povrijeđen vitalni interes tog naroda koji se ogleda kako u mogućnosti
odlučivanja tako i u pogledu njegove zastupljenosti u radnim tijelima Skupštine. Vijeće ne vidi niti jedan razlog da radna
tijela-komisije nisu na isti ili sličan način tretirana u pogledu sastava kao i drugi skupštinski organi (rukovodstvo, Kolegij),
u kojima se vodi računa i propisuje i razrađuje multietnički karakter Skupštine, pa time i samog kantona.
Tvrdnja da ta radna tijela ne donose odluke i pokušaj njihove minorizacije nije prihvatljiv za Vijeće jer, kao i svi drugi
organi Skupštine imaju, Poslovnikom, jasno propisanu i ključnu ulogu u svim aspektima predlaganja i kreiranja politika i
rada tog zakonodavnog organa.
U odnosu na skupštinska radna tijela i svoju odluku da je zbog načina predlaganja i strukture imenovanih došlo do
povrede vitalnog interesa srpskog naroda u tom Kantonu, Vijeće ukazuje na relevantne stavove istaknute u Presudi Vijeća
broj: U-30/16 od 03.02.2017. godine. Tada je razmatran Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Skupštine Kantona 10.
Sekretar Skupštine ima važnu ulogu za odvijanje rada u Skupštini Kantona. Radna tijela Skupštine imaju važnu ulogu i u
kreiranju i predlaganju zakonodavne politike Kantona, kao i radu Skupštine Kantona. Stoga je relevantan stav iz te presude
koji se odnosi na proceduru predlaganja i izbora sekretara Skupštine, a glasi: „multietnička struktura radnih tijela, pa i
konkretne Komisije, te Poslovnikom propisana uloga u procesu izbora i predlaganja kandidata za funkciju sekretara čini
dodatni, dopunski mehanizam koji štiti mogućnost brojčano manjih, ali svakako konstitutivnih naroda da jednakopravno
utiču na izbor i imenovanje sekretara“, potpuno primjenjiv i u ovom slučaju.
U odnosu na predlaganje i imenovanje privremenog Upravnog odbora, Vijeće se nije upuštalo u ocjenu zakonitosti,
odnosno pitanje da li jedan ključni organ javne ustanove, što je Univerzitet u Bihaću, može biti imenovan kao privremeni. Pritom moramo ukazati na relevantne odredbe Statuta Univerziteta u Bihaću koji ga definiše kao javnu ustanovu i
koji Upravni odbor u organizacionoj strukturi Univerziteta definiše kao jedan od organa (član 45. Statuta) i to kao organ
upravljanja Univerziteta (član 46. Statuta). Ukazujemo i na Mišljenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
broj: U-16/05 od 05.07.2005. godine koje je dijelom relevantno i kompatibilno sa odlučenjem Vijeća. Naime, u slučaju
imenovanja članova upravnih vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Kliničke bolnice Mostar utvrđeno je da
ustavni princip iz preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine da su „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni
narodi, zajedno sa Ostalim, i građani Federacije Bosne i Hercegovine, koja je sastavni dio suverene države Bosne i Hercegovine, odlučni da osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najviše standarde ljudskih prava i
sloboda“ (Amandman XXVII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine), ima ne samo opšti i primarni značaj za vladavinu prava, stabilnost društvenih odnosa i prosperitetan razvoj nego je jedan od ključnih uslova njihovog ostvarivanja i
zaštite.“ Stoga, citirajući ovaj navod, Vijeće potvrđuje da o poštivanju principa ravnopravnosti, kao ključnog elementa
konstitutivnosti, moraju voditi računa svi organi, te da izostavljanje ili simbolična zastupljenost pojedinog konstitutivnog
naroda u upravnim vijećima kao što je privremeni Upravni odbor, koji vrši tako važnu društvenu djelatnost upravljana
javnom ustanovom za obrazovanje, koje samo po sebi spada u listu vitalnih interesa, a u ovom slučaju potpuni izostanak
tog naroda, povređuje vitalni interes naroda koji je izostavljen. Vijeće je u Presudi broj: U-23/16 od 05.10.2016. godine a u
relevantnom dijelu kada je u pitanju bila tzv. „neutralna“ odredba, odnosno odluka o prihvatanju sporazuma koji se odnosi
na osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje, dakle organa koji kao i univerzitet ima važnu ulogu u segmentu obrazovnog
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sistema, utvrdilo povredu vitalnog nacionalnog interesa u tom slučaju bošnjačkog konstitutivnog naroda. Ta presuda jasno
prikazuje koji značaj ovo Vijeće pridaje obrazovnom segmentu i nužnosti da se obezbijedi balansirano ravnopravno učešće svih konstitutivnih naroda u obrazovnim organima i njihovim upravljačkim tijelima, u konkretnom slučaju je to ovdje
privremeni Upravni odbor.
Ovo su ključni razlozi za stav Vijeća koji je izražen kroz izreku presude, a to je da se osporenim odlukama povrjeđuje
vitalni interes srpskog konstitutivnog naroda.
Ovu presudu Vijeće za zaštitu vitalnih interesa donijelo je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Vijeća, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdić, članovi Vijeća.
							
								
								
							

				

Predsjednica
Vijeća za zaštitu vitalnih interesa
Ustavnog suda Federacije BiH
Aleksandra Martinović
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 					
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 					
VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESA
Broj: U-32/17
Sarajevo, 13.07.2017. godine
Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog
srpskog naroda u svezi s Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i Odlukom o
izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona sa 31. sjednice
Skupštine Unsko-sanskog kantona održane 19.05.2017. godine, na temelju Amandmana XXXVII, XXXVIII i LXXX na
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj 13.07.2017. godine, donijelo je
PRESUDU
Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i Odlukom o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona sa 31. sjednice Skupštine Unsko-sanskog
kantona, održane 19.05.2017. godine, povrjeđuje se vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda.
Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
1.

Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić je u ime Kluba zastupnika Srba u
Skupštini Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), podneskom broj: 01-1/49-6-352-1/17 od
24.05.2017. godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeću za zaštitu vitalnih interesa (u daljnjem tekstu: Vijeće) dana 29.05.2017. godine, podnio zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog
interesa srpskog konstitutivnog naroda, (u daljnjem tekstu: zahtjev), u svezi sa Odlukom o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i Odlukom o izboru predsjedatelj, zamjenika predsjedatelja i članova radnih tijela
Skupštine Unsko-sanskog kantona, (u daljnjem tekstu: osporene odluke).
2.

Stranke u postupku

Stranke u ovom postupku su, sukladno s člankom 9. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) Klub zastupnika Bošnjaka, Klub zastupnika Hrvata i
Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
3.

Bitni navodi zahtjeva

U zahtjevu je navedeno da je Skupština Unsko-sanskog kantona na 31. sjednici održanoj dana 19.05.2017. godine, u
okviru točke dnevnog reda 3) Izbor i imenovanja raspravljala o osporenim odlukama. U tijeku rasprave, predsjednik Kluba
zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona je sukladno s odredbama čl. 14., 15. i 16. Poglavlje V. Odjeljak A. Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.: 1/04 i 11/04), najavio i upoznao nazočne da
je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda, jer u predloženim osporenim odlukama nisu zastupljeni
pripadnici tog naroda. Podnositelj zahtjeva smatra da je usvajanjem osporenih odluka od strane Skupštine Unsko-sanskog
kantona došlo do kršenja Ustava Unsko-sanskog kantona na način da je povrijeđeno pravo Kluba zastupnika Srba da
budu birani i da biraju predstavnike konstitutivnih naroda u gore spomenuta tijela. Pored navedenog, podnositelj zahtjeva
naglašava, da je predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona, u okvirima navedene točke dnevnog reda, povrijedio
Ustav Unsko-sanskog kantona, iz razloga što nije dozvolio, pored inzistiranja predsjednika Kluba zastupnika Srba, da
se raspravlja po klubovima naroda, što je u suprotnosti s člankom V. 14. alineja 4. i člankom 16. stavak (1) Ustava Unsko-sanskog kantona-Prečišćen tekst, kao i čl. 56. i 60. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 09/17), ( u daljnjem tekstu: Poslovnik).
Vijeće je aktom broj: U-32/17 od 31.05.2017. godine, zatražilo od Skupštine Unsko-sanskog kantona, predsjedatelja
Skupštine i zamjenika predsjedatelja koji je podnio zahtjev, dopunu, odnosno da u roku od tri dana dostave kompletan
stenogram sa 31. redovite sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona i da odgovore na pitanje da li se na istoj sjednici za
osporene odluke glasovalo po klubovima konstitutivnih naroda sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te,
ukoliko nije, da navedu razloge za isto.
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Predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona je dostavio podnesak broj: 01/1-49-6-352-3/17 od 02.06.2017. godine, u kojem je navedeno da “predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona zajedno sa svojim zamjenikom, kao i predsjednikom Kluba zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona su usuglasili i smatraju da nije došlo, predlaganjem osporenih odluka, do povrede vitalnih nacionalnih interesa. Zamjenik predsjedatelja iz reda zastupnika Hrvata, kao i
predsjednik Kluba zastupnika Bošnjaka su smatrali da se ne treba glasovati po klubovima naroda te je izvršeno glasovanje
po odredbama Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona“. U prilogu je dostavljen stenogram sa 31. redovite sjednice
Skupštine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.
Zamjenik predsjedatelja Skupštine Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić je također dostavio odgovor na isto pitanje, odnosno dopunu zahtjeva u kojem je navedeno da „na sjednici nije obavljeno glasovanje po klubovima konstitutivnih
naroda u Skupštini Unsko-sanskog kantona, kako to propisuju odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu
na osporene odluke jer predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona nije dopustio glasovanje po klubovima konstitutivnih naroda, unatoč izričitom zahtjevu predsjednika Kluba zastupnika Srba da se izvrši glasovanje po načelu zaštite
vitalnog nacionalnog interesa. “Predsjednik Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona ističući zahtjev
za glasovanjem po načelu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pozvao na odredbe Ustava Unsko-sanskog kantona i Poslovnika, koje precizno propisuju način glasovanja kada je jedan od klubova konstitutivnih naroda proglasio da se radi o
pitanju koje spada u listu vitalnih interesa, što je u ovome slučaju i učinio Klub zastupnika Srba. Predsjedatelj Skupštine
Unsko-sanskog kantona ignorirao je taj zahtjev i odobrio samo glasovanje prostom većinom, a ne po klubovima naroda uz
opasku kako „nema potrebe za glasovanjem po klubovima naroda“.
4.

Bitni navodi Izjašnjenja na zahtjev

Predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona i zamjenik predsjedatelja Skupštine Unsko-sanskog kantona Mirvet
Beganović su Vijeću dana 31.05.2017. godine, samoinicijativno dostavili Izjašnjenje na tvrdnje podnositelja zahtjeva.
U tom podnesku, koji praktično ima formu odgovora na navode zahtjeva, navedeno je da Predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona i Mirvet Beganović, zamjenik predsjedatelja Skupštine Unsko-sanskog kantona, smatraju da usvajanjem osporenih odluka nije došlo do kršenja odredaba Ustava Unsko-sanskog kantona i Poslovnika. Istakli su da je
Predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona koji ujedno i predsjedava Kolegijem Skupštine Unsko-sanskog kantona,
(u daljnjem tekstu: Kolegij), kao i Povjerenstvom za izbor i imenovanja i financijsko-administrativna pitanja Skupštine
Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), usvajanjem Poslovnika, zbog nesmetanog rada i funkcioniranja zakonodavnog organa, predložio članovima Povjerenstva da putem predsjednika Klubova političkih stranaka dostave
prijedloge članova za skupštinska radna tijela. Obzirom da taj prijedlog nije prihvaćen od strane člana Povjerenstva (Željko Mirković), članovi Povjerenstva su se odredili da će sa istim biti upoznat i Kolegij na način da predsjednici klubova
zastupnika dostave svoje prijedloge Povjerenstvu. Dana 08.05.2017. godine, na sjednici Kolegija je dogovoreno, a upravo
na sugestiju predsjednika Kluba zastupnika Srba, te je upućen dopis predsjednicima klubova zastupnika kojim se traži da
dostave svoje prijedloge za članove skupštinskih radnih tijela. Prijedloge su dostavili klubovi zastupnika: Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte, Stranke za bolju budućnost, Laburističke stranke i Stranke demokratske aktivnosti.
Prijedlog jedino nije dostavio upravo Klub Socijaldemokratske partije u čijem sastavu djeluje i radi predsjednik Kluba
zastupnika Srba Željko Mirković. Predsjednici Klubova zastupnika SDA, DF, SBB i Laburističke stranke predložili su
i uputili u daljnju proceduru usuglašen prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedatelja i članova
radnih tijela. Shodno članku 23. stavak (1) Poslovnika nesporno je da se radna tijela formiraju po stranačkom, a ne po
nacionalnom sastavu. Također, smatraju da je suvišno bilo kakvo glasovanje i polemiziranje o proceduri izbora članova u
radna tijela ako se ima u vidu da je procedura izbora radnih tijela propisana člankom 21. stavak 3. Poslovnika. Prema tome,
vitalni interes Kluba zastupnika Srba nije povrijeđen iz razloga što je aktom Kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona
broj: 02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017. godine zatraženo od Kluba zastupnika SDP u kojem se nalaze Željko Mirković i
Mladen Lonić da dostave svoje prijedloge za radna tijela, ali su isti svojim indolentnim stavom, odnosno nedostavljanjem
prijedloga ispred tog kluba „inscenirali“ situaciju da je povrijeđen vitalni nacionalni interes. Također istaknuto je da zastupnik ne mora biti član niti jednog radnog tijela, kao i činjenicu da zaključci radnih tijela ne proizvode pravna dejstva.
Zastupljenost u skupštinskim radnim tijelima nije obligacijski odnos. Također, Klub zastupnika Srba nije dostavio, kako
pismeno, tako ni usmeno, prijedlog kandidata bilo bošnjačke, hrvatske ili srpske nacionalnosti. Klubovi zastupnika nisu
umjesto pripadnika srpskog naroda delegirali pripadnike bošnjačkog ili hrvatskog naroda. To po njihovom mišljenju znači
da je u potpunosti ispoštovana procedura za donošenje Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova
radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, kako je to i propisano člankom 23. Poslovnika.
Kada je u pitanju zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba zastupnika Srba, prilikom predlaganja i
donošenja Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, (u daljnjem tekstu: privremeni
Upravni odbor), smatraju da je bitno naglasiti da se radi o privremenom tijelu. Skupština Unsko-sanskog kantona na 29.
redovitoj sjednici održanoj 10.04.2017. godine po prijedlogu Vlade tog kantona, nije prihvatila prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Klub zastupnika Srba također nije dostavio prijedlog za člana privremenog
Upravnog odbora i jednostavno nisu željeli učestvovati u procesu donošenja odluka. Tijekom cijele rasprave su tvrdili da
je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Smatraju da Skupština Unsko-sanskog kantona nije povrijedila proceduru prilikom predlaganja kandidata za privremeni Upravni odbor, već naprotiv, kao osnivač visokoškolske
ustanove, odgovorno djeluje. Slijedom toga, smatraju da je zbog svih obveza kako tekuće tako i priprema naredne aka-
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demske godine neophodno da egzistira upravljačka struktura. Na kraju, mišljenja su da na 31. redovitoj sjednici Skupštine
Unsko-sanskog kantona održanoj dana 19.05.2017. godine, nije došlo do kršenja Poslovnika, te da, shodno odredbama
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nije došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa, jer nisu točne tvrdnje Kluba
zastupnika Srba da im je onemogućeno pravo u procesu donošenja osporenih odluka, ili bilo koje drugo pitanje koje se
odnosi na ostvarivanje prava konstitutivnog naroda.
Uz Izjašnjenje su priložili slijedeće akte: Prijedlog Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova
radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, Povjerenstva za izbor i imenovanja i financijsko-administrativna pitanja
Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-49-1-294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog kandidata u Povjerenstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade u Skupštini Unsko-sanskog kantona broj: 01/1-49-6-280-2/17 od 03.05.2017.
godine; Prijedlog Kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona za radna tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona broj:
02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017. godine; Prijedlog predsjednika klubova političkih subjekata u Skupštini Unsko-sanskog kantona za donošenje Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova radnih tijela broj: 01/1-496-307-3/17 od 19.05.2017. godine; Zaključak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-3-486/17 od 10.04.2017.
godine; Odluka Skupštine Unsko-sanskog kantona o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću,
broj: 01-02-3-515/17 od 19.05.2017. godine; Odluka Skupštine Unsko-sanskog kantona o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-02-3-516/17 od 19.05.2017. godine i
stenogram sa 31. redovite sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.
5.

Bitni navodi odgovora na zahtjev

Vijeće je sukladno s člankom 49. st. 5. i 6. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, od Kluba
zastupnika Bošnjaka i Kluba zastupnika Hrvata, kao druge strane u ovom postupku, aktom broj: U-32/17 od 15.06.2017.
godine zatražilo odgovor na navode zahtjeva.
Klub zastupnika Bošnjaka je podneskom broj: 01/1-49-6-407-3/17 od 19.06.2017. godine ostao kod svih navoda
izrečenih na 31. sjednici Skupštine tog kantona da nije došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa, obzirom da su
zastupnici iz Kluba Srba imali mogućnost da učestvuju u kreiranju radnih tijela i privremenog Upravnog odbora na način
da dostave prijedlog članova. Slažu se sa navodima predsjedatelja Skupštine Unsko-sanskog kantona koji su navedeni u
naprijed citiranom Izjašnjenju. Istovremeno, smatraju da nije napravljen propust u rukovođenju sjednicom iz razloga što
je bio poznat stav Kluba zastupnika Bošnjaka, a također i Kluba zastupnika Hrvata, te shodno tome nije bilo potrebe za
predlaganjem „takvog rješenja“, jer je ishod bio već poznat. Uz ovaj odgovor dostavljen je i Izvod iz Zapisnika sa četvrte
sjednice tog kluba na kojem je odlučivano o ovom odgovoru.
Klub zastupnika Hrvata nije dostavio odgovor, ali je zamjenik predsjedatelja Skupštine Mirvet Beganović, koji ujedno i čini taj klub, dostavio podnesak u kojem je također ostao kod navoda sa sjednice da nije došlo do povrede vitalnog
nacionalnog interesa obzirom da je Klub zastupnika Srba mogao učestvovati u kreiranju skupštinskih radnih tijela i privremenog Upravnog odbora dostavljanjem prijedloga članova.
6.

Postupak odlučivanja o prihvatljivosti zahtjeva

Vijeće je na sjednici održanoj dana 14.06.2017. godine, unatoč činjenici da nije u cijelosti ispoštovana procedura
(glasovanje na sjednici po klubovima konstitutivnih naroda), utvrdilo da je u konkretnom slučaju zahtjev prihvatljiv za
odlučivanje. Rješenjem Vijeća broj: U-32/17 od 14.06.2017. godine odlučeno je u tom pravcu, a citirano Rješenje sa
iscrpnim obrazloženjem je objavljeno u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 46/17 i službenim glasilima svih
kantona, imajući u vidu specifičnost konkretnog predmeta.
7.

Sjednica Vijeća s javnom raspravom

Sjednica Vijeća s javnom raspravom radi odlučivanja o meritumu zahtjeva je održana dana 12.07.2017. godine.
Sjednici su nazočili u ime podnositelja zahtjeva predsjednik Kluba zastupnika Srba i zamjenik predsjedatelja Skupštine
Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić, te, u ime druge strane u postupku predsjednici klubova zastupnika Bošnjaka i
Hrvata u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
Podnositelj zahtjeva je ostao kod navoda zahtjeva i njegove dopune. Na javnoj raspravi je priložen Izvod iz zapisnika
sa 40. sjednice ranije Povjerenstva održane 04.05.2017. godine, na kojoj su se prethodno razmatrali prijedlozi osporenih
odluka, Prijedlog odluke o imenovanju Upravnog odbora sačinjen od strane Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017695/2017 od 16.03.2017. godine, Zaključak Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-695/2017 od 16.03.2017. godine,
Preporuka za imenovanje članova Upravnog odbora iz reda osnivača Univerziteta donijeta 24.11.2016. godine od strane
Povjerenstva za izbor i imenovanja Vlade Unsko-sanskog kantona a upućena Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
sporta tog kantona broj: 03/3-05-11445-11/2016 od 24.11.2016. godine, Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Povjerenstva
održane 24.04.2017. godine broj: 02/3-49-1-242-4/17 od 24.04.2017. godine, Odluka Univerziteta u Bihaću broj: 067531/2016 od 23.11.2016. godine, a autentičnost uloženih dokumenata je potvrđena od strane druge strane u ovom postup-
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ku. U ime Kluba zastupnika Srba pojašnjen je zahtjev, uz isticanje da, između ostalog, nisu imali mogućnost na bilo koji
način utjecati na izbor i imenovanje članova kako skupštinskih radnih tijela tako i privremenog Upravnog odbora, da su
kao članovi Kluba zastupnika Srba koji ima dva člana u Skupštini tog kantona predloženi u po jednu, po njihovom mišljenju ne tako značajno povjerenstvo - radno tijelo koje nije od suštinskog značaja za rad Skupštine tog kantona, za razliku
od pojedinih zastupnika koji su imenovani i u po tri radna tijela – povjerenstva, da sastav povjerenstava ne odražava niti
izborni rezultat jer Klub SDP-a je trebao da dobije devet pozicija u okviru kojih bi, pošto su članovi i tog kluba političke
partije koja participira u Skupštini Unsko-sanskog kantona, vodili računa da prilikom imenovanja vanskupštinskih članova povjerenstava budu zastupljeni Srbi kao konstitutivni narod u tom kantonu. Politikom „svršenog čina“ , uz ignoriranje
glasovanja po proceduri za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa onemogućeno im je da jednakopravno učestvuju u postupku donošenja osporenih odluka. Poseban akcent su pritom dali činjenici da od preko 70 članova raznih povjerenstava
u Skupštini tog kantona, izuzev njih dvojice, nema niti jednog člana iz srpskog konstitutivnog naroda, ali niti hrvatskog,
izuzev predsjednika i ujedno jedinog člana Kluba zastupnika Hrvata. Po njihovom mišljenju, imajući u vidu sastav Skupštine tog kantona, u kojem su odlučujuća većina u nacionalnom smislu Bošnjaci (od 30 članova Skupštine 25 je iz reda
bošnjačkog konstitutivnog naroda), a da političke partije koje participiraju i kroz klubove političkih partija su multietničke
i također su mogle, što nisu učinile, predložiti, pa barem iz reda vanskupštinskih članova, za članove skupštinskih radnih
tijela osobe i iz srpskog konstitutivnog naroda. Istovjetna situacija je bila u pogledu mogućnosti kreiranja privremenog
Upravnog odbora, kao organa javne ustanove u kojoj se školuju svi, a da pritom jedna i jedina kvalificirana osoba iz reda
srpskog naroda koja je konkurirala nije predložena niti imenovana u privremeni Upravni odbor.
Predsjednik Kluba zastupnika Bošnjaka je u cijelosti ostao kod pismenih navoda istaknutih tijekom postupka, posebice ističući da se po prvi put pitanje nacionalnog sastava povjerenstava i upravnog odbora neke javne institucije pokreće
kao pitanje od vitalnog interesa. Smatra da nije povrijeđen, da ne postoji ustavna ni zakonska obveza da se skupštinska povjerenstva formiraju prema nacionalnom načelu, te da je indolentan stav podnositelja zahtjeva koji nije dostavio prijedlog
prouzrokovao ovakvu situaciju. U pogledu nacionalnog sastava osoba predloženih u osporenim odlukama naveo je da mu
nije poznat i nije niti tražen. Po prvi put je a što taj klub nije učinio niti na sjednici, niti u pismenim izjašnjenjima i odgovoru na zahtjev, istakao da iz tog razloga osporava i tvrdnju da u članstvu nema pripadnih srpskog konstitutivnog naroda.
Predsjednik Kluba zastupnika Hrvata je istakao da ostaje pri svim pismeno iznijetim navodima u kojima smatra da
nema povrede vitalnog interesa konstitutivnog srpskog naroda. Skupštinska povjerenstva se formiraju sukladno s učešćem, odnosno participacijom političkih stranaka, te ničim nije propisano da radna tijela koja i ne donose odluke, nego ih
donosi Skupština Unsko-sanskog kantona, moraju biti sastavljena po nacionalnom načelu. Posebice je napomenuo da je
on osobno za ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine, ali da u ovom
slučaju nema povrede vitalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda.
8.

Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
V.2. Zakonodavna tijela kantona
Članak 5. stavak (1)
(1) Svaki kanton ima zakonodavno tijelo koje se sastoji od jednog doma, čiji je broj zastupnika utvrđen u odnosu na
nacionalnu strukturu stanovništva.
(...)...
Članak 7.
(1) Svaki zakonodavni organ kantona donosi većinom glasova svoj poslovnik.
(2) Klub izaslanika konstitutivnog naroda formira se uz uvjet da postoji najmanje jedan izaslanik tog konstitutivnog
naroda u zakonodavnom organu kantona.
(3) Svaki klub izaslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja, koje potvrđuje zakonodavni organ kantona.
(4) Zakonodavni organ kantona potvrđuje kandidate sukladno sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni naroda nije zastupljen u zakonodavnom organu, jedno od mjesta zamjenika predsjedatelja ostaje upražnjeno.
Amandman XXXVII
Definicija vitalnog interesa
„Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definirani na sljedeći način:
- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim
organima vlasti;
- identitet jednog konstitutivnog naroda;
- ustavni amandmani;
- organizacija organa javne vlasti;
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
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- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe;
- teritorijalna organizacija;
- sustav javnog informiranja
i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog
od klubova izaslanika konstitutivnih naroda u Domu naroda.
Ovim amandmanom iza članka IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi članak 17a. Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine.“
Amandman XXXVIII
Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa
„(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Zastupničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također
se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri sukladno sa ovim ustavom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od
vitalnog interesa.
(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član
iz reda ostalih. Suce bira Zastupnički dom i Dom naroda.
Ovim amandmanom iza novog članka IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi članak 17b“.
Amandman LXXX
Iza članka V.2.7. dodaje se novi naslov i članci V.2.7a) i b) koji glase:
Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa
Članak V.2.7a
1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima istovjetna je listi sadržanoj u članku IV.5.17a ovog
Ustava. Klubovi iz članka IV.5.17a ovog Ustava su u kantonima klubovi izaslanika formirani sukladno članku V.2.7.
stavak 2. ovog Ustava.
2) Ako više od jednog predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki zakon
spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u članku IV.5.17a ovog Ustava za usvajanje takvog zakona potrebna je većina
glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona.
3) Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja zakonodavnog tijela kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da
li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stavka 2. ovog članka.
4) Ako samo jedan predsjedatelj ili zamjenik predsjedatelja tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih
interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog tijela može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.”
Članak V.2.7b
„(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki
zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina
glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.
(2) Ako se većina iz stavka 1. ovog članka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i
Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog
naroda.
(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog članka, postupa na način predviđen u članku IV.6.18.a ovog Ustava.
(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vraća
predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagatelju ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.
(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja
se prostom većinom glasova.”
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03)
Članak 42b.
„Postupak odlučivanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona sukladno
sa Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na temelju obavijesti ili zahtjeva predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja
zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta suglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda
zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav“.
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Članak 43.
Obavijest odnosno zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadrži odluku,
odnosno pitanje koje se odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda, okolnosti i činjenice na kojima se zasniva zahtjev
za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa, druge podatke i priloge od značaja za utvrđivanje vitalnih interesa.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16)
Članak 49.
Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda
„Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) odlučit
će o prihvatljivosti u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne
pretpostavke za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članku IV.A .4.
18. a. odnosno Amandmanu XL na Ustav, a posebice da li je zahtjev podnijela ovlaštena osoba, da li je zahtjev podržala
dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usuglašavanja između klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje.
Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnositelju obavijesti, odnosno zahtjeva.
Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis.
Vijeće može zatražiti od podnositelja da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentira činjenice koje Vijeće smatra relevantnim za odlučivanje.
Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda.
Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog članka dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak
i u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore.
Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje sukladno sa Zakonom i ovim poslovnikom.
Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavijesti, odnosno zahtjeva.
Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH” i u „Službenom glasilu kantona“ iz kojeg je upućena
obavijest, odnosno zahtjev.
Odredbe ovog poslovnika o pravno-tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke Vijeća“.
D. Ustav Unsko-sanskog kantona (prečišćeni tekst i Amandmani na Ustav Unsko-sanskog kantona)
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.: 1/04 i 11/04)
V- STRUKTURA KANTONALNE VLASTI
A. ZAKONODAVNA VLAST KANTONA
I. Opće odredbe
Članak 1.
Zakonodavno tijelo Kantona je Skupština kantona, koja se sastoji od jednog doma.
Članak 2.
(1)Skupština Kantona se sastoji od 30 zastupnika
Nacionalna struktura zastupnika Skupštine odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona.
Članak 6.
Skupština Kantona ima predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja.
Članak 7.
(1) U skupštini Kantona formiraju se klubovi izaslanika konstitutivnih naroda, uz uvjet da postoji najmanje jedan
izaslanik tog konstitutivnog naroda.
(2) Svaki klub izaslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja koje potvrđuje Skupština kantona.
(3) Skupština Kantona potvrđuje kandidate sukladno sa svojim poslovnikom.
(4) Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini Kantona, jedno od mjesta zamjenika predsjedatelja
ostaje upražnjeno.
(5) Tri kandidata koja potvrdi Skupština odlučuju između sebe tko će biti predsjedatelj.
4. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa
Članak 14.
Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u Kantonu istovjetna je listi sadržanoj u članku IV.5. 17a. Ustava Federacije i definirana je na sljedeći način:
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- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti,
- identitet jednog konstitutivnog naroda,
- ustavni amandmani,
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe,
- teritorijalna organizacija,
- sustav javnog informiranja i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova izaslanika konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona.
Članak 15.
(1) Ako više od jednog predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja Skupštine Kantona tvrde da neki zakon spada u
listu vitalnih nacionalnih interesa utvrđenih u članku 14. ovog Ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je većina
glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.
(2) Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja Skupštine dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od zakona,
propisa ili akata spada u listu iz članka 14. ovog Ustava.
(3) Ako samo jedan predsjedatelj ili zamjenik predsjedatelja tvrdi da zakon, propis ili akt spada pod listu vitalnih
nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini
Kantona može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.
Članak 16.
(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona odluči da se neki
zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina
glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.
(2) Ako se većina iz stavka 1. ovog članka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i
Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog
naroda.
(3) Ustavni sud Federacije u slučaju iz ovog članka postupa na način predviđen u članku IV.6. 18a. Ustava Federacije.
(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se vraća predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru. U novoj proceduri predlagatelj ne može podnijeti isti tekst zakona,
propisa ili akta.
(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim, odnosno
usvaja prostom većinom.
E. Poslovnik Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17)
II – KONSTITUIRANJE I UNUTARNJA ORGANIZACIJA SKUPŠTINE
1.

Konstituiranje i unutarnja organizacije Skupštine

Članak 6.
Skupština je jednodomna i čine je zastupnici čiji je broj utvrđen Ustavom Kantona.
2. Klubovi naroda
Članak 9.
(1) Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave u Skupštini se osnivaju tri kluba zastupnika konstitutivnih naroda (u
daljnjem tekstu: klubovi naroda):
a) Klub zastupnika Bošnjaka;
b) Klub zastupnika Hrvata;
c) Klub zastupnika Srba.
ljen.
rad.

(2) Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda, Klub tog naroda neće biti ustanov(3) Zastupnici iz reda ostalih mogu se, po vlastitom izboru, uključiti u rad nekog od klubova konstitutivnih naroda.
(4) Svaki klub naroda bira predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja, koji rukovode klubom i usuglašavaju njegov

(5) Klubovi naroda će svoj način rada urediti sukladno s Poslovnikom o radu, koji mora biti sukladan s Poslovnikom
Skupštine Unsko-sanskog kantona.
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Članak 10. st. (1) i (5)
(1) Svaki klub naroda predlaže jednog kandidata za mjesto predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja Skupštine.
(...)...
(5)Ako u Skupštini nema zastupnika nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjedatelja Skupštine iz
tog konstitutivnog naroda ostaje nepopunjeno.
4. Kolegij Skupštine
Članak 14.
(1) S ciljem unapređenja efikasnosti i usuglašavanja rada u Skupštini se uspostavlja Kolegij Skupštine (u daljnjem
tekstu: Kolegij), kojeg čine:
a) predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja;
b) predsjednici klubova političkih partija koji su osvojili mandate za Skupštinu Unsko-sanskog kantona i predsjednici klubova naroda;
c) Tajnik Skupštine, bez prava odlučivanja.
6. Klubovi zastupnika
Članak 19.
(1) U Skupštini se formiraju klubovi konstitutivnih naroda, političkih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata (u
daljnjem tekstu: klubovi zastupnika), u svrhu olakšanja rada Skupštine i unapređenja međustranačke parlamentarne suradnje.
(2) Klubovi zastupnika formiraju se kao mehanizam djelovanja zastupnika i političkih stranaka u Skupštini.
(3) Klub može formirati politička stranka sa najmanje dva zastupnika u Skupštini.
(4) Klub može formirati koalicija sa najmanje dva zastupnika u Skupštini.
(5) Koalicioni klub formiraju zastupnici koji su u Skupštinu izabrani sa zajedničke, koalicijske izborne liste.
(6) Zastupnici dvije ili više političkih stranaka koje u Skupštini imaju najmanje jednog izabranog zastupnika, kao i
zastupnici-neovisni kandidati, mogu formirati zajednički klub.
(7) U tijeku trajanja mandata zastupnici mogu odlučiti da istupe iz kluba političke stranke na čijoj listi su izabrani,
mogu se priključiti jednom od klubova ili formirati neovisni Klub.
Članak 20. stavak (1)
(1) Klubovi zastupnika imaju predsjednika i zamjenika predsjednika koji predstavljaju klub, rukovode njegovim
radom i organiziraju rad kluba sukladno s potrebama Skupštine.
(...)...
7. Radna tijela Skupštine – opće odredbe
Članak 21.
(1) Skupština formira radna tijela;
(2) Radna tijela iz stavka (1) ovog članka formiraju se za razmatranje materijala i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine, a sve u cilju unapređenja ukupnog skupštinskog rada;
(3) Sva radna tijela formiraju se sukladno s ovim Poslovnikom i na temelju odluka Skupštine.
Članak 22.
(1) Radna tijela izvještavaju Skupštinu o pitanjima iz svog djelokruga.
(2) Radna tijela donose odluke sukladno s ovim Poslovnikom ili za koja ih ovlasti Skupština.
Članak 23.
(1) Radna tijela formiraju se prema stranačkom sastavu Skupštine.
(2) Prijedlog za članove radnih tijela podnose klubovi zastupnika.
(3) Zastupnik može biti član najmanje jednog radnog tijela.
Članak 24.
(1) Radna tijela u svom sastavu mogu imati članove koji nisu zastupnici u Skupštini, koji predstavljaju relevantne
stručnjake iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela (u daljnjem tekstu: vanskupštinski član).
(2) Broj vanskupštinskih članova radnog tijela ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja članova tijela.
(3) Radna tijela imaju ukupno do 9 članova.
(4) Vanskupštinski član ne može obavljati funkciju predsjedatelja radnog tijela (povjerenstva).
Članak 27.
(1) Radna tijela Skupštine su:
a) Povjerenstvo za Ustavna, Zakonodavno-pravna i pitanja europskih integracija;
b) Povjerenstvo za izbor, imenovanja i financijsko-administrativna pitanja;
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Povjerenstvo za proračun, ekonomsku i financijsku politiku;
Povjerenstvo za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade;
Povjerenstvo za zdravstvo, pitanja branitelja, rad i socijalnu politiku;
Povjerenstvo za prostorno uređenje, planiranje, komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam;
Povjerenstvo za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova;
Povjerenstvo za borbu protiv korupcije, pitanja sigurnosti i nadzora zakonitosti rada;
Povjerenstvo za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj.

Članak 56.
U slučajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih
nacionalnih interesa, primjenjuje se procedura koja proizilazi iz Ustava i ovog Poslovnika.
Članak 57.
Lista vitalnih nacionalnih interesa utvrđena je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Članak 58.
Ako najmanje dvojica od predsjedatelja i njegovih zamjenika Skupštine tvrde da neki zakon, drugi propis ili akt
Skupštine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa iz članka 57. ovog Poslovnika za njegovo usvajanje potreban je većina glasova unutar dva kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini ili 2/3 većina jednog Kluba konstitutivnog
naroda u Skupštini.
Članak 59.
Predsjedatelj i njegovi zamjenici dužni su odlučiti o tome da li neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine spada u listu
vitalnih nacionalnih interesa u roku od sedam dana od dana kada je postavljena takva tvrdnja.
Članak 60.
(1) Ako samo predsjedatelj ili samo jedan od njegovih zamjenika tvrdi da neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine
spada u listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba naroda može proglasiti da je riječ o
pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.
(2) Kada dvotrećinska većina jednog o klubova naroda odluči da se neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine odnosi
na vitalni nacionalni interes, za usvajanje tog zakona, propisa ili akta Skupštine potrebna je većina glasova unutar svakog
kluba naroda zastupljenih u Skupštini.
(3) Ukoliko se većina iz prethodnog stavka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne
i Hercegovine koji donosi konačnu odluku da li se predmetni zakon, propis ili akt Skupštine odnosi na vitalni nacionalni
interes konstitutivnog naroda.
(4) Ukoliko dođe do ispravke zakona, propisa ili akta putem amandmana, klub naroda može odustati od tvrdnje o
vitalnom nacionalnom interesu, i tada se zakon, propis ili akt usvaja propisanom većinom.
Članak 61.
(1) Ako Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, predmetni zakon, propis ili drugi akt Skupštine smatra se neusvojenim, a dokument se vraća predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru.
(2) U slučaju iz prethodnog stavka, predlagatelj ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili drugog akta Skupštine.
Članak 62.
Ako Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili drugi akt Skupštine smatra
se usvojenim, odnosno usvaja se prostom većinom glasova zastupnika.
F. Ustavno-sudska praksa
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Mišljenje broj: U-16/05 od 05.07.2005. godine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 44/05).
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine – Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, Presuda broj: U-30/16 od
03.02.2017. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/17) i Presuda broj: U-23/16 od 05.10.2016. godine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 86/16).
9.

Činjenično stanje i stav Vijeća

Analizirajući pismena stranaka u ovom postupku te njihova usmena izlaganja na sjednici Vijeća sa javnom raspravom, i sva dostavljena akta bliže navedena u točki 4. obrazloženja, uključujući dokumentaciju prezentiranu od strane podnositelja zahtjeva na sjednici Vijeća s javnom raspravom, Vijeće je utvrdilo odlučne činjenice na temelju kojih je utvrdilo
stav i donijelo presudu kao u izreci.
Ključni zahtjev i tvrdnje podnositelja zahtjeva da je osporenim odlukama povrijeđen vitalni interes srpskog konstitutivnog naroda obuhvataju dva aspekta.
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Prvi se odnosi na ignoriranje zahtjeva da se na 31. sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona o osporenim odlukama
glasuje sukladno s procedurama propisanim za mehanizam zaštite vitalnih nacionalnih interesa. Drugi se odnosi na tvrdnje
da je kako kroz prethodni postupak predlaganja članova, tako i kroz nacionalni sastav članova radnih tijela Skupštine tog
kantona i privremenog Upravnog odbora, povrijeđen vitalni nacionalni interes, jer nema zastupljenih pripadnika srpskog
konstitutivnog naroda.
Stoga će Vijeće u daljnjem tekstu ovog obrazloženja obraditi ključne zaključke i obrazložiti stav Vijeća u posebnim
podtočkama. Također, istovjetno kao i Rješenje o prihvatljivosti zahtjeva u ovom predmetu, ova presuda će se objaviti
ne samo u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“, nego i u službenim
glasilima svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, imajući u vidu značaj i upućujući karakter stavova Vijeća, relevantan za postupanje kada su u pitanju procedure zaštite vitalnih nacionalnih interesa u svim kantonalnim skupštinama.
9.a) Povreda vitalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda zbog neprovođenja procedure glasovanja po
klubovima konstitutivnih naroda na 31. sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj 19.05.2017. godine
Vijeće je utvrdilo, u odnosu na ovaj aspekt prigovora, koji nije samo proceduralne prirode, da je Predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazao 31. redovitu sjednicu za 19.05.2017. godine. Na istoj sjednici je usvojen dnevni
red, na kojem su pod točkom 3. Izbor i imenovanja, uvrštene za razmatranje dvije podtočke i to pod a) Prijedlog Odluke
o imenovanju privremenog upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, i pod b) Prijedlog Odluke o izboru predsjedatelja,
zamjenika predsjedatelja i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona. Vijeće je također utvrdilo da osporene
odluke nisu razmatrane od strane druga dva kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona na način kako je to propisano u
članku V.2.7b. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, članku 16. (1) Ustava Unsko-sanskog kantona i članku 60.
stavak (2) Poslovnika, odnosno da se na sjednici glasovalo samo po načelu većinskog glasovanja.
Uvidom u stenogram sa 31. sjednice od 19.05.2017. godine, utvrđeno je da je, u okviru navedene točke dnevnog reda,
predloženo usvajanje osporenih odluka, a da je zastupnik Željko Mirković, predsjednik Kluba zastupnika Srba, u okviru
rasprave, zatražio od Predsjedatelja Skupštine Unsko-sanskog kantona, da se navedene točke usvajaju sukladno sa Ustavom Unsko-sanskog kantona i Poslovnikom po proceduri propisanoj za mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
U tom smislu, zatražio je pauzu za sjednicu klubova zastupnika konstitutivnih naroda, kako bi se mogli opredijeliti, te
konačno i glasovati na ustavan i Poslovnikom propisan način. Vijeće je utvrdilo da se Predsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kantona konzultirao sa zamjenikom iz reda hrvatskog naroda, te da ne smatraju da je ugrožen vitalni nacionalni
interes i da su „kada je ovo pitanje u pitanju raspravu zaključili“. Isto je potvrđeno i u odgovoru zamjenika Predsjedatelja
Skupštine Unsko-sanskog kantona. Potom je uz opasku „nema potrebe glasovanja po klubovima“, predsjedatelj Skupštine
Unsko-sanskog kantona dao na skupštinsko, većinsko izjašnjavanje osporene odluke.
Uvidom u Zapisnik sa sjednice Kluba zastupnika Srba, održane 19.05.2017. godine, broj: 01/2-49-1-50-17/17 od
19.05.2017. godine, Vijeće je utvrdilo da je taj klub, prije usvajanja osporenih odluka, održao sjednicu i jednoglasno usvojio da se osporene odluke odnose na vitalni nacionalni interes, te na sjednici Skupštine zatražio da se glasovanje izvrši i u
druga dva kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Iz akata u predmetu jasno proizilazi da druga dva kluba u Skupštini
Unsko-sanskog kantona i to Klub zastupnika Bošnjaka i Klub zastupnika Hrvata nisu posebice zasjedali kao klubovi, da
smatraju da ne treba glasovati po klubovima, iz čega proizilazi da se nisu izjašnjavali niti glasovali o osporenim odlukama na način kako to zahtijeva procedura za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa utvrđena u Ustavu Federacije Bosne i
Hercegovine, Ustavu Unsko-sanskog kantona i Poslovniku. Kao razlog za to su u suštini istakli da smatraju da pokrenuto
pitanje ne spada u listu vitalnih nacionalnih interesa i da je ishod u svakom slučaju već poznat, te da stoga ne smatraju da
je učinjen propust u rukovođenju sjednicom.
Vijeće je razmatrajući proceduralne aspekte prihvatljivosti ovog zahtjeva donijelo odluku kojom je odlučilo da je isti
prihvatljiv, bez obzira što nije ispunjen posljednji obvezni proceduralni uvjet za obraćanje Vijeću.
No, ovim se ne iscrpljuje zahtjev podnositelja zahtjeva i Vijeće je stava da mora i sa aspekta materijalne povrede
odlučiti da li ova činjenica ignoriranja glasovanja po klubovima konstitutivnih naroda u kantonalnoj skupštini, bez obzira
na razloge za isto, sama po sebi, u situaciji kada je jedan klub naroda u cijelosti ispunio sve uvjete da zahtijeva da se o
određenom pitanju glasuje po proceduri zaštite vitalnog interesa i suštinski povrjeđuje vitalni interes tog naroda. Vijeće
je stava da ne postupanje po jasnim ustavnim i poslovničkim odredbama propisanim za procedure glasovanja po mehanizmu zaštite vitalnog interesa, ignoriranje takvog zahtjeva bilo kojeg kluba naroda, a u ovom slučaju konkretno Kluba
zastupnika Srba, samo po sebi predstavlja i suštinsku povredu njegovog (kluba) prava da ostvari svoju ustavnu ulogu i
time i vitalnog interesa konstitutivnog naroda kojeg predstavljaju. Stav druge strane u postupku da ovo pitanje ne spada
u listu vitalnih interesa je irelevantan. Po definiciji, sve ono što kvalificirana većina jednog kluba smatra da je pitanje od
vitalnog interesa spada u definiciju vitalnog interesa prema ustavnim odredbama. Da li povrjeđuje vitalni interes ili ne je
drugo pitanje i na konačnom autoritetu, a to je Vijeće, jeste zadatak i nadležno je da odluči je li ili nije povrijeđen vitalni
interes. Pritom nisu relevantni stavovi druge strane u postupku niti u smislu „da se ishod već zna“, pa da nije potrebno
provesti proceduru glasovanja po ovom mehanizmu (klubovima konstitutivnih naroda), jer su odredbe u tom pravcu jasne
i propisuju kada se neka odluka smatra usvojenom u skupštini (većina glasova svakog kluba konstitutivnog naroda), te
koje su i kakve ustavnopravne posljedice presude Vijeća u odnosu na osporene odluke ili akte.
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Dakle, ovim propustom u konkretnom slučaju je , a imajući u vidu da je jasno propisano da se sve odluke za koje je
pokrenut mehanizam zaštite vitalnog interesa moraju staviti na glasovanje po klubovima naroda i da je potrebna većina
unutar svakog kluba naroda da bi bile pravovaljane. Ukoliko se to ne postigne, o konačnoj sudbini pravno osporenog akta
(da li će se smatrati usvojenim/ili će ići na usvajanje po redovnoj skupštinskoj proceduri) odluku donosi ovo Vijeće. Ignoriranjem zahtjeva jednog kluba naroda je ne samo povrijeđena procedura, nego i suštinsko pravo jednog konstitutivnog
naroda kojeg reprezentira konkretan klub da zaštiti vitalni interes i da o tome konačno odluči isključivo nadležni, ustavni
organ, a to je Vijeće.
Uz navedeno treba imati u vidu da i u konkretnom slučaju u Unsko-sankom kantonu ali i u drugim kantonima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonalne skupštine su sastavljene po izbornim rezultatima, pri čemu nisu nužno u nacionalnom smislu popunjene na način koji bi odražavao ustavnu odrednicu o ravnopravnosti i konstitutivnosti sva tri naroda
u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i ravnopravnosti građana iz reda Ostalih. Konkretno Skupština Unsko-sanskog
kantona broji 30 članova, od kojih je natpolovična većina (25) iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda. Sličnu situaciju
brojčane, većinske „nadmoćnosti“ jednog od tri konstitutivna naroda u članstvu skupštine imamo i u nekim drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stoga je značajno da budu upoznati sa pravnoobvezujućim stavom Vijeća da takva
faktička situacija stvarno i suštinski nameće potrebu da brojčano većinski narod, odnosno njegovi predstavnici u zakonodavnoj vlasti kantona, sa posebnom senzibilnošću vode računa o poštivanju i proceduralnih i materijalno-pravih aspekata
zaštite i promoviranja konstitutivnosti sva tri konstitutivna naroda, kao i ravnopravnosti svih građana, naroda i Ostalih.
Stoga argument brojčane većine, konkretno ovdje Kluba zastupnika Bošnjaka uz Klub zastupnika Hrvata koji čini jedan
član, da se ishod već unaprijed zna, može u sebi uključivati i elemente saznanja da se (kao što se konkretno i dogodilo)
ishod, ne pred Vijećem, ali u skupštinskoj proceduri o usvajanju osporenih odluka upravo zbog te brojčane „nadmoćnosti“
jednog naroda unaprijed zna, naime, da će biti usvojena. Vijeće je jasnog stava da sve proceduralne ustavne i poslovničke
odredbe, koje reguliraju procedure glasovanja po pokrenutom mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko
su iz bilo kojeg razloga izbjegnute, propuštene ili ignorirane, ne samo da se raspravljaju u fazi odlučivanja o prihvatljivosti, nego imaju za posljedicu materijalnu povredu vitalnog interesa, konkretno ovdje srpskog naroda u Unsko-sanskom
kantonu.
9.b) Povreda vitalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda zbog prethodne procedure predlaganja kandidata i zastupljenosti konstitutivnih naroda u privremenom Upravnom odboru i radnim tijelima Skupštine Unsko-sanskog kantona
Nesporno utvrđeno činjenično stanje u odnosu na razmatranje ovog aspekta povrede vitalnog nacionalnog interesa,
uz naprijed navedene činjenice podrazumijeva da Vijeće analizira relevantne ustavne odredbe koje se odnose na strukturu
kantonalnog zakonodavnog tijela, kao i konkretnu odredbu članka 23. Poslovnika koja propisuje odlučivanje o imenovanjima članova skupštinskih radnih tijela.
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje strukturu zakonodavne vlasti kantona i nju vrši jednodomna Skupština u kojoj se formiraju klubovi konstitutivnih naroda uz uvjet da postoji najmanje jedan zastupnik iz tog konstitutivnog
naroda. Svaki klub zastupnika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor rukovodstva Skupštine (predsjedatelja ili zamjenike predsjedatelja), a pozicija ostaje upražnjena ukoliko nema predstavnika nekog naroda u članstvu
skupštine, pa niti kluba.
Ustav Unsko-sanskog kantona, suglasno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u općim odredbama propisuje da je
zakonodavno tijelo tog kantona Skupština koja se sastoji od jednog doma, te da nacionalna struktura zastupnika odražava
nacionalnu strukturu stanovništva Kantona. Organi Skupštine su, osim naprijed navedenog rukovodstva, bliže precizirani
u Poslovniku, koji razrađuje način ostvarivanja ustavne uloge tog zakonodavnog tijela. Tako u članku 9. Poslovnika u
okviru odjeljka o konstituiranju i unutarnjoj organizaciji Skupštine su propisani klubovi naroda, konkretno Klubovi zastupnika Bošnjaka, Hrvata i Srba, što i egzistira. Također, u odnosu na rukovodstvo ukoliko nema jednog kluba jer nema
zastupnika iz nekog od konstitutivnih naroda mjesto u rukovodstvu (zamjenika predsjedatelja Skupštine) ostaje nepopunjeno. Drugi organi koji su ustanovljeni unutarnjom strukturom Skupštine i svako u svom domenu imaju važnu ulogu
za rad tog tijela su Kolegij, zatim klubovi zastupnika navedeni u članku 19. gdje se Poslovnikom utvrđuju osim klubova
konstitutivnih naroda koji su Ustavom obvezni i klubovi političkih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata. Sastav Kolegija , kao i rukovodstva Skupštine odražava multietnički karakter kantona. Klubovi zastupnika, kada se analizira članak
19. stavak (1) Poslovnika , dakle i konstitutivnih naroda i političkih partija i koalicija i neovisnih članova su definirani i
podvedeni pod opći generički pojam „klubovi zastupnika“. Nadalje, u strukturi i unutarnjoj organizaciji tog zakonodavnog
tijela propisana su radna tijela/povjerenstva Skupštine, koja se prema članku 23. stavak (1) Poslovnika formiraju prema
stranačkom sastavu. To je i bio glavni argument druge strane u ovom postupku da je postupljeno sukladno s Poslovnikom
i Ustavom Unsko-sanskog kantona jer da su klubovi zastupnika političkih partija predlagali kandidate, a da je klub zastupnika iz jedne političke partije u kojoj su i predstavnici srpskog naroda „indolentnim“ ne predlaganjem kandidata doveli
do ovog postupka. Vijeće ne može da prihvati taj argument. Prvo, kada se ima u vidu stavak (2) istog članka, prijedlog za
članove radnih tijela podnose klubovi zastupnika. To, imajući u vidu opće odredbe Poslovnika, da ovaj generički pojam
„klubovi zastupnika“ uključuje prvo klubove konstitutivnih naroda kao ustavnu kategoriju, a zatim i političkih partija itd.
Netočno je da je Klub zastupnika srpskog naroda mogao predlagati kandidate, jer klubovi naroda na to nisu ni pozvani, a
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to znači da srpski narod nije mogao putem Kluba tog naroda u Skupštini, kako i tvrde, jednakopravno i suštinski kreirati
sastave radnih tijela i tako ravnopravno odlučivati i učestvovati u procesu donošenja osporenih odluka. Dakle, bez obzira
što se radna tijela formiraju prema stranačkom sastavu Skupštine, a prema suglasnim izjavama svih stranaka u ovom
postupku sve stranke koje participiraju u toj Skupštini su multietničke, uz činjenicu da se jedan dio članova radnog tijela
predlaže i imenuje iz kruga osoba koje nisu zastupnici u Skupštini (vanskupštinski članovi radnih tijela), te činjenicu da
su klubovi naroda ustavna kategorija i obvezni u slučaju da ima bar jedan zastupnik, te da prijedlog za članove radih tijela
podnose klubovi zastupnika, što uključuje prvenstveno i klubove naroda, jasno ukazuje na to da činjenicom da se postupak predlaganja i imenovanja osoba obuhvaćenim osporenim odlukama proveo samo po klubovima političkih stranaka,
predstavlja povredu vitalnog interesa jednog (brojčano manje zastupljenog) naroda u kantonalnoj skupštini.
Ne ulazeći u detalje prethodnih procedura kroz Povjerenstvo gdje je član iz reda srpskog naroda iskazivao nezadovoljstvo predloženim rješenjima, koja su kasniju realizaciju imala kroz zajednički prijedlog klubova koalicionih političkih
partija koje čine većinu u Skupštini tog kantona, imajući u vidu ovu poslovničku odredbu jasno je da srpski konstitutivni
narod kroz klub zastupnika tog naroda, suprotno tvrdnji druge strane u postupku, nije imao nikakvu mogućnost da jednakopravno sa drugim zastupnicima, zbog ovakvog nacionalnog sastava skupštinske većine, aktivno učestvuje u predlaganju i kreiranju kako radnih tijela Skupštine tako i privremenog Upravnog odbora.
Vijeću je neprihvatljivo da tek na javnoj raspravi protivna strana u ovom postupku, konkretno opunomoćenik Kluba
zastupnika Bošnjaka osporava navode da od preko 70 članova radnih tijela i šest članova privremenog Upravnog odbora
nema, izuzev u dva povjerenstva dva člana Kluba zastupnika Srba, adekvatno zastupljenog srpskog konstitutivnog naroda. Vijeće vjeruje da se ti podaci o nacionalnoj pripadnosti nisu tražili kao i da možda u ranijim sazivima Skupštine
Unsko-sanskog kantona nisu predstavljali predmet spora. Međutim, smatra činjenično utvrđenim navod o nezastupljenosti
ili pak minornoj zastupljenosti srpskog konstitutivnog naroda u ovim tijelima, jer isti u tijeku vođenja ovog postupka,
iako istican od strane zastupnika Srba, nije ni na sjednici Skupštine ni u postupku pred Vijećem osporavan. Dakle, Vijeće
smatra da činjenica da jedan veliki broj, više desetina, članova kako iz reda zastupnika tako i vanskupštinskih članova koji
je predložen i odlukom proste većine i imenovan za članove radnih tijela, a također niti jedan član privremenog Upravnog
odbora, govori o tome da je osporenim odlukama povrijeđen vitalni interes tog naroda koji se ogleda kako u mogućnosti
odlučivanja tako i u pogledu njegove zastupljenosti u radnim tijelima Skupštine. Vijeće ne vidi niti jedan razlog da radna
tijela-povjerenstva nisu na isti ili sličan način tretirana u pogledu sastava kao i drugi skupštinski organi (rukovodstvo,
Kolegij), u kojima se vodi računa i propisuje i razrađuje multietnički karakter Skupštine, pa time i samog kantona.
Tvrdnja da ta radna tijela ne donose odluke i pokušaj njihove minorizacije nije prihvatljiv za Vijeće jer, kao i svi drugi
organi Skupštine imaju, Poslovnikom, jasno propisanu i ključnu ulogu u svim aspektima predlaganja i kreiranja politika i
rada tog zakonodavnog organa.
U odnosu na skupštinska radna tijela i svoju odluku da je zbog načina predlaganja i strukture imenovanih došlo do
povrede vitalnog interesa srpskog naroda u tom Kantonu, Vijeće ukazuje na relevantne stavove istaknute u Presudi Vijeća
broj: U-30/16 od 03.02.2017. godine. Tada je razmatran Prijedlog odluke o imenovanju tajnika Skupštine Kantona 10.
Tajnik Skupštine ima važnu ulogu za odvijanje rada u Skupštini Kantona. Radna tijela Skupštine imaju važnu ulogu i u
kreiranju i predlaganju zakonodavne politike Kantona, kao i radu Skupštine Kantona. Stoga je relevantan stav iz te presude
koji se odnosi na proceduru predlaganja i izbora tajnika Skupštine, a glasi: „multietnička struktura radnih tijela, pa i konkretnog Povjerenstva, te Poslovnikom propisana uloga u procesu izbora i predlaganja kandidata za funkciju tajnika čini
dodatni, dopunski mehanizam koji štiti mogućnost brojčano manjih, ali svakako konstitutivnih naroda da jednakopravno
utječu na izbor i imenovanje tajnika“, potpuno primjenjiv i u ovom slučaju.
U odnosu na predlaganje i imenovanje privremenog Upravnog odbora, Vijeće se nije upuštalo u ocjenu zakonitosti,
odnosno pitanje da li jedan ključni organ javne ustanove, što je Univerzitet u Bihaću, može biti imenovan kao privremeni.
Pritom moramo ukazati na relevantne odredbe Statuta Univerziteta u Bihaću koji ga definira kao javnu ustanovu i koji
Upravni odbor u organizacionoj strukturi Univerziteta definira kao jedan od organa (članak 45. Statuta) i to kao organ
upravljanja Univerziteta (član 46. Statuta). Ukazujemo i na Mišljenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:
U-16/05 od 05.07.2005. godine koje je dijelom relevantno i kompatibilno s odlukom Vijeća. Naime, u slučaju imenovanja
članova upravnih vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Kliničke bolnice Mostar utvrđeno je da ustavno načelo
iz preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine da su „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi, zajedno sa
Ostalim, i građani Federacije Bosne i Hercegovine, koja je sastavni dio suverene države Bosne i Hercegovine, odlučni da
osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najviše standarde ljudskih prava i sloboda“ (Amandman
XXVII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine), ima ne samo opći i primarni značaj za vladavinu prava, stabilnost
društvenih odnosa i prosperitetan razvoj nego je jedan od ključnih uvjeta njihovog ostvarivanja i zaštite.“ Stoga, citirajući
ovaj navod, Vijeće potvrđuje da o poštivanju načela ravnopravnosti, kao ključnog elementa konstitutivnosti, moraju voditi
računa svi organi, te da izostavljanje ili simbolična zastupljenost pojedinog konstitutivnog naroda u upravnim vijećima
kao što je privremeni Upravni odbor, koji vrši tako važnu društvenu djelatnost upravljana javnom ustanovom za obrazovanje, koje samo po sebi spada u listu vitalnih interesa, a u ovom slučaju potpuni izostanak tog naroda, povređuje vitalni
interes naroda koji je izostavljen. Vijeće je u Presudi broj: U-23/16 od 05.10.2016. godine a u relevantnom dijelu kada je
u pitanju bila tzv. „neutralna“ odredba, odnosno odluka o prihvatanju sporazuma koji se odnosi na osnivanju Zavoda za
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odgoj i obrazovanje, dakle organa koji kao i univerzitet ima važnu ulogu u segmentu obrazovnog sustava, utvrdilo povredu
vitalnog nacionalnog interesa u tom slučaju bošnjačkog konstitutivnog naroda. Ta presuda jasno prikazuje koji značaj ovo
Vijeće pridaje obrazovnom segmentu i nužnosti da se obezbijedi balansirano ravnopravno učešće svih konstitutivnih naroda u obrazovnim organima i njihovim upravljačkim tijelima, u konkretnom slučaju je to ovdje privremeni Upravni odbor.
Ovo su ključni razlozi za stav Vijeća koji je izražen kroz izreku presude, a to je da se osporenim odlukama povrjeđuje
vitalni interes srpskog konstitutivnog naroda.
Ovu presudu Vijeće za zaštitu vitalnih interesa donijelo je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Vijeća, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdić, članovi Vijeća.
							
								
								
							

Predsjednica
Vijeća za zaštitu vitalnih interesa
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Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 					
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 					
ВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНИХ ИНТЕРЕСА
Број: У-32/17
Сарајево, 13.07.2017. године
Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву
Клуба посланика Срба у Скупштини Унско-санског кантона за утврђивање повреде виталног националног интереса
конститутивног српског народа у вези са Одлуком о именовању привременог Управног одбора Универзитета у
Бихаћу и Одлуком о избору предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова радних тијела Скупштине
Унско-санског кантона са 31. сједнице Скупштине Унско-санског кантона одржане 19.05.2017. године, на основу
Амандмана XXXVII, XXXVIII и LXXX на Устав Федерације Босне и Херцеговине, након јавне расправе, на
сједници одржаној 13.07.2017. године, донијело је
ПРЕСУДУ
Одлуком о именовању привременог Управног одбора Универзитета у Бихаћу и Одлуком о избору
предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова радних тијела Скупштине Унско-санског кантона са 31.
сједнице Скупштине Унско-санског кантона, одржане 19.05.2017. године, поврјеђује се витални национални
интерес конститутивног српског народа.
Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним гласилима кантона у Федерацији
Босне и Херцеговине.
Образложење
1.

Подносилац захтјева и предмет захтјева

Замјеник предсједавајућег Скупштине Унско-санског кантона Младен Лонић је у име Клуба посланика Срба
у Скупштини Унско-санског кантона (у даљем тексту: подносилац захтјева), поднеском број: 01-1/49-6-352-1/17
од 24.05.2017. године, који је запримљен у Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине, Вијећу за заштиту
виталних интереса (у даљем тексту: Вијеће) дана 29.05.2017. године, поднио захтјев за утврђивање постојања
виталног националног интереса српског конститутивног народа, (у даљем тексту: захтјев), у вези са Одлуком о
именовању привременог Управног одбора Универзитета у Бихаћу и Одлуком о избору предсједавајућег, замјеника
предсједавајућег и чланова радних тијела Скупштине Унско-санског кантона, (у даљем тексту: оспорене одлуке).
2.

Странке у поступку

Странке у овом поступку су, у складу са чланом 9. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) Клуб посланика Бошњака, Клуб посланика
Хрвата и Клуб посланика Срба у Скупштини Унско-санског кантона.
3.

Битни наводи захтјева

У захтјеву је наведено да је Скупштина Унско-санског кантона на 31. сједници одржаној дана 19.05.2017.
године, у оквиру тачке дневног реда 3) Избор и именовања расправљала о оспореним одлукама. У току расправе,
предсједник Клуба посланика Срба у Скупштини Унско-санског кантона је у складу са одредбама чл. 14., 15.
и 16. Поглавље V. Одјељак А. Устава Унско-санског кантона (“Службени гласник Унско-санског кантона“, бр.:
1/04 и 11/04), најавио и упознао присутне да је дошло до повреде виталног националног интереса српског
народа, јер у предложеним оспореним одлукама нису заступљени припадници тог народа. Подносилац захтјева
сматра да је усвајањем оспорених одлука од стране Скупштине Унско-санског кантона дошло до кршења Устава
Унско-санског кантона на начин да је повријеђено право Клуба посланика Срба да буду бирани и да бирају
представнике конститутивних народа у горе споменута тијела. Поред наведеног, подносилац захтјева наглашава,
да је предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона, у оквирима наведене тачке дневног реда, повриједио
Устав Унско-санског кантона, из разлога што није дозволио, поред инсистирања предсједника Клуба посланика
Срба, да се расправља по клубовима народа, што је у супротности са чланом V. 14. алинеја 4. и члана 16. став (1)
Устава Унско-санског кантона-Пречишћен текст, као и чл. 56. и 60. Пословника Скупштине Унско-санског кантона
(„Службени гласник Унско-санског кантона“, број: 09/17), (у даљем тексту: Пословник).
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Вијеће је актом број: У-32/17 од 31.05.2017. године, затражило од Скупштине Унско-санског кантона,
предсједавајућег Скупштине и замјеника предсједавајућег који је поднио захтјев, допуну, односно да у року од
три дана доставе комплетан стенограм са 31. редовне сједнице Скупштине Унско-санског кантона и да одговоре
на питање да ли се на истој сједници за оспорене одлуке гласало по клубовима конститутивних народа у складу
са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, те, уколико није, да наведу разлоге за исто.
Предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона је доставио поднесак број: 01/1-49-6-352-3/17 од
02.06.2017. године, у којем је наведено да “предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона заједно са својим
замјеником, као и предсједником Клуба посланика Бошњака у Скупштини Унско-санског кантона су усагласили
и сматрају да није дошло, предлагањем оспорених одлука, до повреде виталних националних интереса. Замјеник
предсједавајућег из реда посланика Хрвата, као и предсједник Клуба посланика Бошњака су сматрали да се не
треба гласати по клубовима народа те је извршено гласање по одредбама Пословника Скупштине Унско-санског
кантона“. У прилогу је достављен стенограм са 31. редовне сједнице Скупштине Унско-санског кантона од
19.05.2017. године.
Замјеник предсједавајућег Скупштине Унско-санског кантона Младен Лонић је такође доставио одговор на
исто питање, односно допуну захтјева у којем је наведено да „на сједници није обављено гласање по клубовима
конститутивних народа у Скупштини Унско-санског кантона, како то прописују одредбе Устава Федерације Босне
и Херцеговине у односу на оспорене одлуке јер предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона није допустио
гласање по клубовима конститутивних народа, унаточ изричитом захтјеву предсједника Клуба посланика Срба да
се изврши гласање по принципу заштите виталног националног интереса. “Предсједник Клуба посланика Срба
у Скупштини Унско-санског кантона истичући захтјев за гласање по принципу заштите виталног националног
интереса, позвао на одредбе Устава Унско-санског кантона и Пословника, које прецизно прописују начин гласања
када је један од клубова конститутивних народа прогласио да се ради о питању које спада у листу виталних
интереса, што је у овоме случају и учинио Клуб посланика Срба. Предсједавајући Скупштине Унско-санског
кантона игнорисао је тај захтјев и одобрио само гласање простом већином, а не по клубовима народа уз опаску
како „нема потребе за гласањем по клубовима народа“.
4.

Битни наводи Изјашњења на захтјев

Предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона и замјеник предсједавајућег Скупштине Унско-санског
кантона Мирвет Бегановић су Вијећу дана 31.05.2017. године, самоиницијативно доставили Изјашњење на тврдње
подносиоца захтјева. У том поднеску, који практично има форму одговора на наводе захтјева, наведено је да
Предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона и Мирвет Бегановић, замјеник предсједавајућег Скупштине
Унско-санског кантона, сматрају да усвајањем оспорених одлука није дошло до кршења одредаба Устава Унскосанског кантона и Пословника. Истакли су да је Предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона који уједно и
предсједава Колегијем Скупштине Унско-санског кантона, (у даљем тексту: Колегиј), као и Комисијом за избор и
именовања и финансијско-административна питања Скупштине Унско-санског кантона (у даљем тексту: Комисија),
усвајањем Пословника, због несметаног рада и функционисања законодавног органа, предложио члановима
Комисије да путем предсједника Клубова политичких странака доставе приједлоге чланова за скупштинска радна
тијела. Обзиром да тај приједлог није прихваћен од стране члана Комисије (Жељко Мирковић), чланови Комисије
су се одредили да ће са истим бити упознат и Колегиј на начин да предсједници клубова посланика доставе
своје приједлоге Комисији. Дана 08.05.2017. године, на сједници Колегија је договорено, а управо на сугестију
предсједника Клуба посланика Срба, те је упућен допис предсједницима клубова посланика којим се тражи да
доставе своје приједлоге за чланове скупштинских радних тијела. Приједлоге су доставили клубови посланика:
Странке демократске акције, Демократске фронте, Странке за бољу будућност, Лабуристичке странке и Странке
демократске активности. Приједлог једино није доставио управо Клуб Социјалдемократске партије у чијем саставу
дјелује и ради предсједник Клуба посланика Срба Жељко Мирковић. Предсједници Клубова посланика СДА, ДФ,
СББ и Лабуристичке странке предложили су и упутили у даљњу процедуру усаглашен приједлог Одлуке о избору
предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова радних тијела. Сходно члану 23. став (1) Пословника
неспорно је да се радна тијела формирају по страначком, а не по националном саставу. Такође, сматрају да је сувишно
било какво гласање и полемизирање о процедури избора чланова у радна тијела ако се има у виду да је процедура
избора радних тијела прописана чланом 21. став 3. Пословника. Према томе, витални интерес Клуба посланика
Срба није повријеђен из разлога што је актом Колегија Скупштине Унско-санског кантона број: 02/4-49-1-307-1/17
од 09.05.2017. године затражено од Клуба посланика СДП у којем се налазе Жељко Мирковић и Младен Лонић
да доставе своје приједлоге за радна тијела, али су исти својим индолентним ставом, односно недостављањем
приједлога испред тог клуба „инсценирали“ ситуацију да је повријеђен витални национални интерес. Такође
истакнуто је да посланик не мора бити члан нити једног радног тијела, као и чињеницу да закључци радних тијела
не производе правна дејства. Заступљеност у скупштинским радним тијелима није облигаторан однос. Такође,
Клуб посланика Срба није доставио, како писмено, тако ни усмено, приједлог кандидата било бошњачке, хрватске
или српске националности. Клубови посланика нису умјесто припадника српског народа делегирали припаднике
бошњачког или хрватског народа. То по њиховом мишљењу значи да је у потпуности испоштована процедура
за доношење Одлуке о избору предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова радних тијела Скупштине
Унско-санског кантона, како је то и прописано чланом 23. Пословника.

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 11 - Strana 1207

Када је у питању захтјев за заштиту виталног националног интереса Клуба посланика Срба, приликом
предлагања и доношења Одлуке о именовању привременог Управног одбора Универзитета у Бихаћу, (у даљем
тексту: привремени Управни одбор), сматрају да је битно нагласити да се ради о привременом тијелу. Скупштина
Унско-санског кантона на 29. редовној сједници одржаној 10.04.2017. године по приједлогу Владе тог кантона, није
прихватила приједлог Одлуке о именовању Управног одбора Универзитета у Бихаћу. Клуб посланика Срба такође
није доставио приједлог за члана привременог Управног одбора и једноставно нису жељели учествовати у процесу
доношења одлука. Током цијеле расправе су тврдили да је дошло до повреде виталног националног интереса
српског народа. Сматрају да Скупштина Унско-санског кантона није повриједила процедуру приликом предлагања
кандидата за привремени Управни одбор, већ напротив, као оснивач високошколске установе, одговорно дјелује.
Слиједом тога, сматрају да је због свих обавеза како текуће тако и припрема наредне академске године неопходно
да егзистира управљачка структура. На крају, мишљења су да на 31. редовној сједници Скупштине Унско-санског
кантона одржаној дана 19.05.2017. године, није дошло до кршења Пословника, те да, сходно одредбама Устава
Федерације Босне и Херцеговине није дошло до повреде виталног националног интереса, јер нису тачне тврдње
Клуба посланика Срба да им је онемогућено право у процесу доношења оспорених одлука, или било које друго
питање које се односи на остваривање права конститутивног народа.
Уз Изјашњење су приложили слиједеће акте: Приједлог Одлуке о избору предсједавајућег, замјеника
предсједавајућег и чланова радних тијела Скупштине Унско-санског кантона, Комисије за избор и именовања и
финансијско-административна питања Скупштине Унско-санског кантона број: 02/4-49-1-294-1/16 од 04.05.2017.
године; Приједлог кандидата у Комисију за образовање, науку, културу, спорт и младе у Скупштини Унско-санског
кантона број: 01/1-49-6-280-2/17 од 03.05.2017. године; Приједлог Колегија Скупштине Унско-санског кантона
за радна тијела Скупштине Унско-санског кантона број: 02/4-49-1-307-1/17 од 09.05.2017. године; Приједлог
предсједника клубова политичких субјеката у Скупштини Унско-санског кантона за доношење Одлуке о избору
предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова радних тијела број: 01/1-49-6-307-3/17 од 19.05.2017.
године; Закључак Скупштине Унско-санског кантона број: 01-02-3-486/17 од 10.04.2017. године; Одлука
Скупштине Унско-санског кантона о именовању привременог Управног одбора Универзитета у Бихаћу, број: 0102-3-515/17 од 19.05.2017. године; Одлука Скупштине Унско-санског кантона о избору предсједавајућег, замјеника
предсједавајућег и чланова радних тијела Скупштине Унско-санског кантона, број: 01-02-3-516/17 од 19.05.2017.
године и Стенограм са 31. редовне сједнице Скупштине Унско-санског кантона од 19.05.2017. године.
5.

Битни наводи одговора на захтјев

Вијеће је у складу са чланом 49. ст. 5. и 6. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, од
Клуба посланика Бошњака и Клуба посланика Хрвата, као друге стране у овом поступку, актом број: У-32/17 од
15.06.2017. године затражило одговор на наводе захтјева.
Клуб посланика Бошњака је поднеском број: 01/1-49-6-407-3/17 од 19.06.2017. године остао код свих навода
изречених на 31. сједници Скупштине тог кантона да није дошло до повреде виталног националног интереса,
обзиром да су посланици из Клуба Срба имали могућност да учествују у креирању радних тијела и привременог
Управног одбора на начин да доставе приједлог чланова. Слажу се са наводима предсједавајућег Скупштине Унскосанског кантона који су наведени у напријед цитираном Изјашњењу. Истовремено, сматрају да није направљен
пропуст у руковођењу сједницом из разлога што је био познат став Клуба посланика Бошњака, а такође и Клуба
посланика Хрвата, те сходно томе није било потребе за предлагањем „таквог рјешења“, јер је исход био већ познат.
Уз овај одговор достављен је и Извод из Записника са четврте сједнице тог клуба на којем је одлучивано о овом
одговору.
Клуб посланика Хрвата није доставио одговор, али је замјеник предсједавајућег Скупштине Мирвет
Бегановић, који уједно и чини тај клуб, доставио поднесак у којем је такође остао код навода са сједнице да
није дошло до повреде виталног националног интереса обзиром да је Клуб посланика Срба могао учествовати у
креирању скупштинских радних тијела и привременог Управног одбора достављањем приједлога чланова.
6.

Поступак одлучивања о прихватљивости захтјева

Вијеће је на сједници одржаној дана 14.06.2017. године, унаточ чињеници да није у цијелости испоштована
процедура (гласање на сједници по клубовима конститутивних народа), утврдило да је у конкретном случају
захтјев прихватљив за одлучивање. Рјешењем Вијећа број: У-32/17 од 14.06.2017. године одлучено је у том правцу,
а цитирано Рјешење са исцрпним образложењем је објављено у „Службеним новинама Федерације БиХ“, број:
46/17 и службеним гласилима свих кантона, имајући у виду специфичност конкретног предмета.
7.

Сједница Вијећа са јавном расправом

Сједница Вијећа са јавном расправом ради одлучивања о меритуму захтјева је одржана дана 12.07.2017.
године. Сједници су присуствовали у име подносиоца захтјева предсједник Клуба посланика Срба и замјеник
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предсједавајућег Скупштине Унско-санског кантона Младен Лонић, те, у име друге стране у поступку предсједници
клубова посланика Бошњака и Хрвата у Скупштини Унско-санског кантона.
Подносилац захтјева је остао код навода захтјева и његове допуне. На јавној расправи је приложен Извод
из записника са 40. сједнице раније Комисије одржане 04.05.2017. године, на којој су се претходно разматрали
приједлози оспорених одлука, Приједлог одлуке о именовању Управног одбора сачињен од стране Владе Унскосанског кантона број: 03-017-695/2017 од 16.03.2017. године, Закључак Владе Унско-санског кантона број: 03-017695/2017 од 16.03.2017. године, Препорука за именовање чланова Управног одбора из реда оснивача Универзитета
донијета 24.11.2016. године од стране Комисије за избор и именовања Владе Унско-санског кантона а упућена
Министарству образовања, науке, културе и спорта тог кантона број: 03/3-05-11445-11/2016 од 24.11.2016. године,
Извод из записника са 39. сједнице Комисије одржане 24.04.2017. године број: 02/3-49-1-242-4/17 од 24.04.2017.
године, Одлука Универзитета у Бихаћу број: 06-7531/2016 од 23.11.2016. године, а аутентичност уложених
докумената је потврђена од стране друге стране у овом поступку. У име Клуба посланика Срба појашњен је захтјев,
уз истицање да, између осталог, нису имали могућност на било који начин утицати на избор и именовање чланова
како скупштинских радних тијела тако и привременог Управног одбора, да су као чланови Клуба посланика Срба
који има два члана у Скупштини тог кантона предложени у по једну, по њиховом мишљењу не тако значајну
комисију-радно тијело које није од суштинског значаја за рад Скупштине тог кантона, за разлику од појединих
посланика који су именовани и у по три радна тијела – комисије, да састав комисија не одражава нити изборни
резултат јер Клуб СДП-а је требао да добије девет позиција у оквиру којих би, пошто су чланови и тог клуба
политичке партије која партиципира у Скупштини Унско-санског кантона, водили рачуна да приликом именовања
ванскупштинских чланова комисија буду заступљени Срби као конститутивни народ у том кантону. Политиком
„свршеног чина“ , уз игнорисање гласања по процедури за заштиту виталног националног интереса онемогућено
им је да једнакоправно учествују у поступку доношења оспорених одлука. Нарочити акценат су притом дали
чињеници да од преко 70 чланова разних комисија у Скупштини тог кантона, изузев њих двојице, нема нити једног
члана из српског конститутивног народа, али нити хрватског, изузев предсједника и уједно јединог члана Клуба
посланика Хрвата. По њиховом мишљењу, имајући у виду састав Скупштине тог кантона, у којем су одлучујућа
већина у националном смислу Бошњаци (од 30 чланова Скупштине 25 је из реда бошњачког конститутивног
народа), а да политичке партије које партиципирају и кроз клубове политичких партија су мултиетничке и такође
су могле, што нису учиниле, предложити, па барем из реда ванскупштинских чланова, за чланове скупштинских
радних тијела лица и из српског конститутивног народа. Идентична ситуација је била у погледу могућности
креирања привременог Управног одбора, као органа јавне установе у којој се школују сви, а да притом једна
и једина квалификована особа из реда српског народа која је конкурисала није предложена нити именована у
привремени Управни одбор.
Предсједник Клуба посланика Бошњака је у цијелости остао код писмених навода истакнутих у току
поступка, нарочито истичући да се по први пут питање националног састава комисија и управног одбора неке
јавне институције покреће као питање од виталног интереса. Сматра да није повријеђен, да не постоји уставна ни
законска обавеза да се скупштинске комисије формирају према националном принципу, те да је индолентан став
подносиоца захтјева који није доставио приједлог проузроковао овакву ситуацију. У погледу националног састава
лица предложених у оспореним одлукама навео је да му није познат и није нити тражен. По први пут је а што
тај клуб није учинио нити на сједници, нити у писменим изјашњењима и одговору на захтјев, истакао да из тог
разлога оспорава и тврдњу да у чланству нема припадних српског конститутивног народа.
Предсједник Клуба посланика Хрвата је истакао да остаје при свим писмено изнијетим наводима у којима
сматра да нема повреде виталног интереса конститутивног српског народа. Скупштинске комисије се формирају у
складу са учешћем, односно партиципацијом политичких странака, те ничим није прописано да радна тијела која
и не доносе одлуке, него их доноси Скупштина Унско-санског кантона, морају бити састављена по националном
принципу. Посебно је напоменуо да је он лично за равноправност сва три конститутивна народа на територији
цијеле Федерације Босне и Херцеговине, али да у овом случају нема повреде виталног интереса српског
конститутивног народа.
8.

Релевантно право

A. Устав Федерације Босне и Херцеговине
V.2. Законодавна тијела кантона
Члан 5. став (1)
(1) Сваки кантон има законодавно тијело које се састоји од једног дома, чији је број посланика утврђен у
односу на националну структуру становништва.
(...)...
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Члан 7.
(1) Сваки законодавни орган кантона доноси већином гласова свој пословник.
(2)	Клуб делегата конститутивног народа формира се уз услов да постоји најмање један делегат тог
конститутивног народа у законодавном органу кантона.
(3) Сваки клуб делегата предлаже једног кандидата из реда својих чланова за избор на мјесто предсједавајућег
или замјеника предсједавајућег, које потврђује законодавни орган кантона.
(4) Законодавни орган кантона потврђује кандидате у складу са својим пословником. Ако један конститутивни
народа није заступљен у законодавном органу, једно од мјеста замјеника предсједавајућег остаје упражњено.
Амандман XXXVII
Дефиниција виталног интереса
„Витални национални интереси конститутивних народа су дефиниcани на сљедећи начин:
- остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и
правосудним органима власти;
- идентитет једног конститутивног народа;
- уставни амандмани;
- организација органа јавне власти;
- једнака права конститутивних народа у процесу доношења одлука;
- образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно наслијеђе;
- територијална организација;
- систем јавног информисања
и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног интереса, уколико тако сматра 2/3
једног од клубова делегата конститутивних народа у Дому народа.
Овим амандманом иза члана IV.А.4.17. додаје се наслов под 5. и нови члан 17а. Устава Федерације Босне
и Херцеговине.“
Амандман XXXVIII
Парламентарна процедура за заштиту виталних интереса
„(1) Закони или други прописи или акти који се поднесу Представничком дому у Федерацији Босне и
Херцеговине, такођер се усвајају у Дому народа Федерације Босне и Херцеговине.
(2) У Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине оснива се Вијеће за заштиту виталних интереса, како
би одлучивало о питањима виталног интереса, према процедури у складу са овим уставом. Ово вијеће разматра
сва питања која су од виталног интереса.
(3) Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа, и
један члан из реда осталих. Судије бира Представнички дом и Дом народа.
Овим амандманом иза новог члана IV.А.5.17а. додаје се нови наслов под 6. и нови члан 17б“.
Амандман LXXX
Иза члана V.2.7. додаје се нови наслов и чланови V.2.7а) и б) који гласе:
Механизам заштите виталног националног интереса
Члан V.2.7а
1) Листа виталних националних интереса који се штите у кантонима идентична је листи садржаној у члану
IV.5.17а овог Устава. Клубови из члана IV.5.17а овог Устава су у кантонима клубови делегата формирани у складу
са чланом V.2.7. став 2. овог Устава.
2) Ако више од једног предсједавајућег или замјеника предсједавајућег законодавног тијела кантона тврде
да неки закон спада у листу виталних интереса утврђених у члану IV.5.17а овог Устава за усвајање таквог закона
потребна је већина гласова унутар сваког од клубова конститутивних народа заступљених у датој скупштини
кантона.
3) Предсједавајући и замјеници предсједавајућег законодавног тијела кантона дужни су да у року од седам
дана одлуче да ли неки од закона, прописа или аката потпада под листу из ставка 2. овог члана.
4) Ако само један предсједавајући или замјеник предсједавајућег тврди да закон, пропис или акт потпада
под листу виталних интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба једног од конститутивних народа датог
законодавног тијела може прогласити да је ријеч о питању са листе виталних националних интереса.”
Члан V.2.7б
„(1) У случају да двотрећинска већина једног од клубова конститутивних народа у скупштини кантона одлучи
да се неки закон, пропис или акт односи на витални национални интерес, за усвајање таквог закона, прописа или
акта потребна је већина гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном тијелу
кантона.
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(2) Ако се већина из става 1. овог члана не може постићи, питање се просљеђује Уставном суду Федерације
Босне и Херцеговине који доноси коначну одлуку о томе да ли се дати закон, пропис или акт односи на витални
интерес конститутивног народа.
(3) Уставни суд Федерације, у случају из овог члана, поступа на начин предвиђен у члану IV.6.18.а овог
Устава.
(4) Ако Суд одлучи да се ради о виталном интересу, закон, пропис или акт сматра се неусвојеним те се
документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У том случају предлагачу
не може поднијети
исти текст закона, прописа или акта.
(5) У случају да Уставни суд одлучи да се не ради о виталном интересу закон, пропис или акт сматра се
усвојеним/усваја се простом већином гласова.”
Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03)
Члан 42б.
„Поступак одлучивања виталних интереса једног од конститутивних народа заступљених у скупштини
кантона у складу са Амандманом LXXX на Устав покреће се на основу обавијести или захтјева предсједавајућег
или замјеника предсједавајућег законодавног тијела кантона да није постигнута сагласност већином гласова
унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном тијелу кантона.
У случају из става 1. овог члана Вијеће поступа на начин предвиђен Амандманом XL на Устав“.
Члан 43.
Обавјештење односно захтјев за утврђивање постојања виталних интереса конститутивног народа треба да
садржи одлуку, односно питање које се односи на витални интерес конститутивног народа, околности и чињенице
на којима се заснива захтјев за утврђивање постојања виталних интереса, друге податке и прилоге од значаја за
утврђивање виталних интереса.
Ц. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16)
Члан 49.
Одлучивање о виталним интересима конститутивних народа
„Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту:
Вијеће) одлучит ће о прихватљивости у року од седам дана од дана пријема обавјештења, односно захтјева, ако
су испуњене процесне претпоставке за одлучивање о постојању виталног националног интереса конститутивног
народа утврђене у члану IV.А .4. 18. а. односно Амандману XL на Устав, а посебно да ли је захтјев поднијела
овлашћено лице, да ли је захтјев подржала двотрећинска већина одговарајућег клуба конститутивног народа, да ли
је обављен Уставом предвиђени поступак усаглашавања између клубова конститутивних народа, односно између
Дома народа и Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, односно да ли су испуњене и
друге процесне претпоставке за одлучивање.
Уколико Вијеће одлучи да захтјев није прихватљив, рјешење ће доставити подносиоцу обавијести, односно
захтјева.
Кад Вијеће одлучи да је захтјев прихватљив, то ће утврдити рјешењем које се улаже у спис.
Вијеће може затражити од подносиоца да допуни или потпуније образложи захтјев или да документира
чињенице које Вијеће сматра релевантним за одлучивање.
Прихватљиви захтјев се доставља на одговор другом клубу или клубовима конститутивних народа.
Допуне и одговори из ст. 4. и 5. овог члана достављају се Вијећу у року од осам дана. Вијеће ће наставити
поступак и у случају да не добије тражене допуне или одговоре.
Вијеће, по правилу, заказује јавну расправу која се остварује у складу са Законом и овим пословником.
Одлуку о меритуму Вијеће доноси у року од тридесет дана од дана пријема обавијести, односно захтјева.
Одлука се објављује у „Службеним новинама Федерације БиХ” и у „Службеном гласилу кантона“ из којег је
упућена обавијест, односно захтјев.
Одредбе овог пословника о правно-техничкој обради одлука Суда сходно се примјењују и на рјешења и
одлуке Вијећа“.
D. Устав Унско-санског кантона (пречишћени текст и Амандмани на Устав Унско-санског кантона)
(„Службени гласник Унско-санског кантона“, бр.: 1/04 и 11/04)
V- СТРУКТУРА КАНТОНАЛНЕ ВЛАСТИ
A. ЗАКОНОДАВНА ВЛАСТ КАНТОНА
I. Опште одредбе

Члан 1.
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Законодавно тијело Кантона је Скупштина кантона, која се састоји од једног дома.
Члан 2.
(1) Скупштина Кантона се састоји од 30 посланика
Национална структура посланика Скупштине одражава националну структуру становништва Кантона.
Члан 6.
Скупштина Кантона има предсједавајућег и замјенике предсједавајућег.
Члан 7.
(1) У скупштини Кантона формирају се клубови делегата конститутивних народа, уз услов да постоји
најмање један делегат тог конститутивног народа.
(2) Сваки клуб делегата предлаже једног кандидата из реда својих чланова за избор на мјесто предсједавајућег
или замјеника предсједавајућег које потврђује Скупштина кантона.
(3) Скупштина Кантона потврђује кандидате у складу са својим пословником.
(4) Ако један конститутивни народ није заступљен у Скупштини Кантона, једно од мјеста замјеника
предсједавајућег остаје упражњено.
(5) Три кандидата која потврди Скупштина одлучују између себе ко ће бити предсједавајући.
4. Механизам заштите виталног националног интереса
Члан 14.
Листа виталних националних интереса који се штите у Кантону идентична је листи садржаној у члану IV.5.
17а. Устава Федерације и дефинисана је на сљедећи начин:
- остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и
правосудним органима власти,
- идентитет једног конститутивног народа,
- уставни амандмани,
- једнака права конститутивних народа у процесу доношења одлука,
- образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно наслијеђе,
- територијална организација,
- систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног
интереса, уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у Скупштини Кантона.
Члан 15.
(1) Ако више од једног предсједавајућег или замјеника предсједавајућег Скупштине Кантона тврде да неки
закон спада у листу виталних националних интереса утврђених у члану 14. овог Устава, за усвајање таквог закона
потребна је већина гласова унутар сваког од клубова конститутивних народа заступљених у Скупштини.
(2) Предсједавајући и замјеници предсједавајућег Скупштине дужни су да у року од седам дана одлуче да ли
неки од закона, прописа или аката спада у листу из члана 14. овог Устава.
(3) Ако само један предсједавајући или замјеник предсједавајућег тврди да закон, пропис или акт спада
под листу виталних националних интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба једног од конститутивних
народа заступљених у Скупштини Кантона може прогласити да је ријеч о питању са листе виталних националних
интереса.
Члан 16.
(1) У случају да двотрећинска већина једног од клубова конститутивних народа у Скупштини Кантона одлучи
да се неки закон, пропис или акт односи на витални национални интерес, за усвајање таквог закона, прописа или
акта потребна је већина гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у Скупштини Кантона.
(2) Ако се већина из става 1. овог члана не може постићи, питање се просљеђује Уставном суду Федерације
Босне и Херцеговине који доноси коначну одлуку о томе да ли се дати закон, пропис или акт односи на витални
интерес конститутивног народа.
(3) Уставни суд Федерације у случају из овог члана поступа на начин предвиђен у члану IV.6. 18а. Устава
Федерације.
(4) Ако Суд одлучи да се ради о виталном националном интересу, закон, пропис или акт се сматра неусвојеним,
те се враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У новој процедури предлагач не може поднијети
исти текст закона, прописа или акта.
(5) У случају да Уставни суд одлучи да се ради о виталном интересу, закон, пропис или акт се сматра усвојеним,
односно усваја простом већином.
E. Пословник Скупштине Унско-санског кантона
(„Службени гласник Унско-санског кантона“, број: 9/17)
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II – КОНСТИТУИСАЊЕ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1.	Конституисање и унутрашња организације Скупштине
Члан 6.
Скупштина је једнодомна и чине је посланици чији је број утврђен Уставом Кантона.
2. Клубови народа
Члан 9.
(1) Након давања и потписивања свечане изјаве у Скупштини се оснивају три клуба посланика конститутивних
народа (у даљем тексту: клубови народа):
a)	Клуб посланика Бошњака;
b)	Клуб посланика Хрвата;
c)	Клуб посланика Срба.
(2) Ако у Скупштини нема изабраних представника неког од конститутивних народа, Клуб тог народа неће
бити установљен.
(3) Посланици из реда осталих могу се, по властитом избору, укључити у рад неког од клубова конститутивних
народа.
(4) Сваки клуб народа бира предсједавајућег и замјеника предсједавајућег, који руководе клубом и усклађују
његов рад.
(5)	Клубови народа ће свој начин рада уредити у складу са Пословником о раду, који мора бити у складу са
Пословником Скупштине Унско-санског кантона.
Члан 10. ст. (1) и (5)
(1) Сваки клуб народа предлаже једног кандидата за мјесто предсједавајућег или замјеника предсједавајућег
Скупштине.
(...)...
(5)Ако у Скупштини нема посланика неког од конститутивних народа, мјесто замјеника предсједавајућег
Скупштине из тог конститутивног народа остаје непопуњено.
4. Колегиј Скупштине
Члан 14.
(1) С циљем унапређења ефикасности и усклађивања рада у Скупштини се успоставља Колегиј Скупштине
(у даљем тексту: Колегиј), којег чине:
a) предсједавајући и замјеници предсједавајућег;
b) предсједници клубова политичких партија који су освојили мандате за Скупштину Унско-санског кантона
и предсједници клубова народа;
c) Секретар Скупштине, без права одлучивања.
6. Клубови посланика
Члан 19.
(1) У Скупштини се формирају клубови конститутивних народа, политичких странака, коалиција и
независних кандидата (у даљем тексту: клубови посланика), у сврху олакшања рада Скупштине и унапређења
међустраначке парламентарне сарадње.
(2)	Клубови посланика формирају се као механизам дјеловања посланика и политичких странака у
Скупштини.
(3)	Клуб може формирати политичка странка са најмање два посланика у Скупштини.
(4)	Клуб може формирати коалиција са најмање два посланика у Скупштини.
(5)	Коалициони клуб формирају посланици који су у Скупштину изабрани са заједничке, коалиционе изборне
листе.
(6) Посланици двије или више политичких странака које у Скупштини имају најмање једног изабраног
посланика, као и посланици-независни кандидати, могу формирати заједнички клуб.
(7) У току трајања мандата посланици могу одлучити да иступе из клуба политичке странке на чијој листи су
изабрани, могу се прикључити једном од клубова или формирати независни Клуб.
Члан 20. став (1)
(1)	Клубови посланика имају предсједника и замјеника предсједника који представљају клуб, руководе
његовим радом и организују рад клуба у складу са потребама Скупштине.
(...)...
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7. Радна тијела Скупштине – опште одредбе
Члан 21.
(1) Скупштина формира радна тијела;
(2)	Радна тијела из става (1) овог члана формирају се за разматрање материјала и других питања из
надлежности Скупштине, а све у циљу унапређења укупног скупштинског рада;
(3) Сва радна тијела формирају се у складу са овим Пословником и на основу одлука Скупштине.
Члан 22.
(1)	Радна тијела извјештавају Скупштину о питањима из свог дјелокруга.
(2)	Радна тијела доносе одлуке у складу са овим Пословником или за која их овласти Скупштина.
Члан 23.
(1)	Радна тијела формирају се према страначком саставу Скупштине.
(2) Приједлог за чланове радних тијела подносе клубови посланика.
(3) Посланик може бити члан најмање једног радног тијела.
Члан 24.
(1)	Радна тијела у свом саставу могу имати чланове који нису посланици у Скупштини, који представљају
релевантне стручњаке из области која је у надлежности радног тијела (у даљем тексту: ванскупштински члан).
(2) Број ванскупштинских чланова радног тијела не може бити већи од 1/3 укупног броја чланова тијела.
(3)	Радна тијела имају укупно до 9 чланова.
(4) Ванскупштинcки члан не може обављати функцију предсједавајућег радног тијела (комисије).
Члан 27.
(1)	Радна тијела Скупштине су:
a)	Комисија за Уставна, Законодавно-правна и питања европских интеграција;
b)	Комисија за избор, именовања и финансијско-административна питања;
c)	Комисија за буџет, економску и финансијску политику;
d)	Комисија за образовање, науку, културу, спорт и младе;
e)	Комисија за здравство, борачка питања, рад и социјалну политику;
f)	Комисија за просторно уређење, планирање, комуналне дјелатности, заштиту околиша и туризам;
g)	Комисија за правду, људска права, грађанске слободе и једнакоправност сполова;
h)	Комисија за борбу против корупције, питања сигурности и надзора законитости рада;
i)	Комисија за пољопривреду, водопривреду, шумарство и рурални развој.
Члан 56.
У случајевима који се односе на усвајање закона, других прописа или аката за које се тврди да спадају у листу
виталних националних интереса, примјењује се процедура која произилази из Устава и овог Пословника.
Члан 57.
Листа виталних националних интереса утврђена је Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 58.
Ако најмање двојица од предсједавајућег и његових замјеника Скупштине тврде да неки закон, други пропис
или акт Скупштине спада у листу виталних националних интереса из члана 57. овог Пословника за његово
усвајање потребан је већина гласова унутар два клуба конститутивних народа заступљених у Скупштини или 2/3
већина једног Клуба конститутивног народа у Скупштини.
Члан 59.
Предсједавајући и његови замјеници дужни су одлучити о томе да ли неки закон, други пропис или акт
Скупштине спада у листу виталних националних интереса у року од седам дана од дана када је постављена таква
тврдња.
Члан 60.
(1) Ако само предсједавајући или само један од његових замјеника тврди да неки закон, други пропис или акт
Скупштине спада у листу виталних националних интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба народа може
прогласити да је ријеч о питању са листе виталних националних интереса.
(2) Када двотрећинска већина једног о клубова народа одлучи да се неки закон, други пропис или акт
Скупштине односи на витални национални интерес, за усвајање тог закона, прописа или акта Скупштине потребна
је већина гласова унутар сваког клуба народа заступљених у Скупштини.
(3) Уколико се већина из претходног става не може постићи, питање се просљеђује Уставном суду Федерације
Босне и Херцеговине који доноси коначну одлуку да ли се предметни закон, пропис или акт Скупштине односи на
витални национални интерес конститутивног народа.
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(4) Уколико дође до исправке закона, прописа или акта путем амандмана, клуб народа може одустати од
тврдње о виталном националном интересу, и тада се закон, пропис или акт усваја прописаном већином.
Члан 61.
(1) Ако Уставни суд одлучи да се ради о виталном националном интересу, предметни закон, пропис или други
акт Скупштине сматра се неусвојеним, а документ се враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру.
(2) У случају из претходног става, предлагач не може поднијети исти текст закона, прописа или другог акта
Скупштине.
Члан 62.
Ако Уставни суд одлучи да се не ради о виталном националном интересу, закон, пропис или други акт
Скупштине сматра се усвојеним, односно усваја се простом већином гласова посланика.
Ф. Уставно-судска пракса
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, Мишљење број: У-16/05 од 05.07.2005. године („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 44/05).
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине – Вијеће за заштиту виталних интереса, Пресуда број: У-30/16
од 03.02.2017. године („Службене новине Федерације БиХ“, број: 15/17) и Пресуда број: У-23/16 од 05.10.2016.
године („Службене новине Федерације БиХ“, број: 86/16).
9.

Чињенично стање и став Вијећа

Анализирајући писмена странака у овом поступку те њихова усмена излагања на сједници Вијећа са јавном
расправом, и сва достављена акта ближе наведена у тачки 4. образложења, укључујући документацију презентовану
од стране подносиоца захтјева на сједници Вијећа са јавном расправом, Вијеће је утврдило одлучне чињенице на
основу којих је утврдило став и донијело пресуду као у изреци.
Кључни захтјев и тврдње подносиоца захтјева да је оспореним одлукама повријеђен витални интерес српског
конститутивног народа обухватају два аспекта.
Први се односи на игнорисање захтјева да се на 31. сједници Скупштине Унско-санског кантона о оспореним
одлукама гласа у складу са процедурама прописаним за механизам заштите виталних националних интереса.
Други се односи на тврдње да је како кроз претходни поступак предлагања чланова, тако и кроз национални састав
чланова радних тијела Скупштине тог кантона и привременог Управног одбора, повријеђен витални национални
интерес, јер нема заступљених припадника српског конститутивног народа.
Стога ће Вијеће у даљем тексту овог образложења обрадити кључне закључке и образложити став Вијећа у
посебним подтачкама. Такође, идeнтично као и Рјешење о прихватљивости захтјева у овом предмету, ова пресуда
ће се објавити не само у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеном гласнику Унско-санског кантона“,
него и у службеним гласилима свих кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, имајући у виду значај и упућујући
карактер ставова Вијећа, релевантан за поступање када су у питању процедуре заштите виталних националних
интереса у свим кантоналним скупштинама.
9.а) Повреда виталног интереса српског конститутивног народа због непровођења процедуре гласања
по клубовима конститутивних народа на 31. сједници Скупштине Унско-санског кантона одржаној
19.05.2017. године
Вијеће је утврдило, у односу на овај аспект приговора, који није само процедуралне природе, да је
Предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона заказао 31. редовну сједницу за 19.05.2017. године. На истој
сједници је усвојен дневни ред, на којем су под тачком 3. Избор и именовања, увршћене за разматрање двије
подтачке и то под а) Приједлог Одлуке о именовању привременог управног одбора Универзитета у Бихаћу, и под
б) Приједлог Одлуке о избору предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова радних тијела Скупштине
Унско-санског кантона. Вијеће је такође утврдило да оспорене одлуке нису разматране од стране друга два клуба
у Скупштини Унско-санског кантона на начин како је то прописано у члану V.2.7б. (1) Устава Федерације Босне
и Херцеговине, члану 16. (1) Устава Унско-санског кантона и члану 60. став (2) Пословника, односно да се на
сједници гласало само по принципу већинског гласања.
Увидом у стенограм са 31. сједнице од 19.05.2017. године, утврђено је да је, у оквиру наведене тачке дневног
реда, предложено усвајање оспорених одлука, а да је посланик Жељко Мирковић, предсједник Клуба посланика
Срба, у оквиру расправе, затражио од Предсједавајућег Скупштине Унско-санског кантона, да се наведене тачке
усвајају у складу са Уставом Унско-санског кантона и Пословником по процедури прописаној за механизам заштите
виталног националног интереса. У том смислу, затражио је паузу за сједницу клубова посланика конститутивних
народа, како би се могли опредијелити, те коначно и гласати на уставан и Пословником прописан начин. Вијеће је
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утврдило да се Предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона консултовао са замјеником из реда хрватског
народа, те да не сматрају да је угрожен витални национални интерес и да су „када је ово питање у питању расправу
закључили“. Исто је потврђено и у одговору замјеника Предсједавајућег Скупштине Унско-санског кантона.
Потом је уз опаску „нема потребе гласања по клубовима“, предсједавајући Скупштине Унско-санског кантона дао
на скупштинско, већинско изјашњавање оспорене одлуке.
Увидом у Записник са сједнице Клуба посланика Срба, одржане 19.05.2017. године, број: 01/2-49-1-50-17/17
од 19.05.2017. године, Вијеће је утврдило да је тај клуб, прије усвајања оспорених одлука, одржао сједницу и
једногласно усвојио да се оспорене одлуке односе на витални национални интерес, те на сједници Скупштине
затражио да се гласање изврши и у друга два клуба у Скупштини Унско-санског кантона. Из аката у предмету
јасно произилази да друга два клуба у Скупштини Унско-санског кантона и то Клуб посланика Бошњака и Клуб
посланика Хрвата нису посебно засједали као клубови, да сматрају да не треба гласати по клубовима, из чега
произилази да се нису изјашњавали нити гласали о оспореним одлукама на начин како то захтијева процедура
за заштиту виталног националног интереса утврђена у Уставу Федерације Босне и Херцеговине, Уставу Унскосанског кантона и Пословнику . Као разлог за то су у суштини истакли да сматрају да покренуто питање не спада
у листу виталних националних интереса и да је исход у сваком случају већ познат, те да стога не сматрају да је
учињен пропуст у руковођењу сједницом.
Вијеће је разматрајући процедуралне аспекте прихватљивости овог захтјева донијело одлуку којом је одлучило
да је исти прихватљив, без обзира што није испуњен посљедњи обавезни процедурални услов за обраћање Вијећу.
Но, овим се не исцрпљује захтјев подносиоца захтјева и Вијеће је става да мора и са аспекта материјалне
повреде одлучити да ли ова чињеница игнорисања гласања по клубовима конститутивних народа у кантоналној
скупштини, без обзира на разлоге за исто, сама по себи, у ситуацији када је један клуб народа у цијелости испунио
све услове да захтијева да се о одређеном питању гласа по процедури заштите виталног интереса и суштински
повређује витални интерес тог народа. Вијеће је става да непоступање по јасним уставним и пословничким
одредбама прописаним за процедуре гласања по механизму заштите виталног интереса, игнорисање таквог захтјева
било којег клуба народа, а у овом случају конкретно Клуба посланика Срба, само по себи представља и суштинску
повреду његовог (клуба) права да оствари своју уставну улогу и тиме и виталног интереса конститутивног народа
којег представљају. Став друге стране у поступку да ово питање не спада у листу виталних интереса је ирелевантан.
По дефиницији, све оно што квалификована већина једног клуба сматра да је питање од виталног интереса спада
у дефиницију виталног интереса према уставним одредбама. Да ли поврјеђује витални интерес или не је друго
питање и на коначном ауторитету, а то је Вијеће, јесте задатак и надлежно је да одлучи је ли или није повријеђен
витални интерес. Притом нису релевантни ставови друге стране у поступку нити у смислу „да се исход већ зна“,
па да није потребно провести процедуру гласања по овом механизму (клубовима конститутивних народа), јер су
одредбе у том правцу јасне и прописују када се нека одлука сматра усвојеном у скупштини (већина гласова сваког
клуба конститутивног народа), те које су и какве уставноправне посљедице пресуде Вијећа у односу на оспорене
одлуке или акте.
Дакле, овим пропустом у конкретном случају је , а имајући у виду да је јасно прописано да се све одлуке за које
је покренут механизам заштите виталног интереса морају ставити на гласање по клубовима народа и да је потребна
већина унутар сваког клуба народа да би биле правоваљане. Уколико се то не постигне, о коначној судбини правно
оспореног акта (да ли ће се сматрати усвојеним/или ће ићи на усвајање по редовној скупштинској процедури)
одлуку доноси ово Вијеће. Игнорисањем захтјева једног клуба народа је не само повријеђена процедура, него и
суштинско право једног конститутивног народа којег репрезентује конкретан клуб да заштити витални интерес и
да о томе коначно одлучи искључиво надлежни, уставни орган, а то је Вијеће.
Уз наведено треба имати у виду да и у конкретном случају у Унско-санком кантону али и у другим кантонима
у Федерацији Босне и Херцеговине, кантоналне скупштине су састављене по изборним резултатима, при чему
нису нужно у националном смислу попуњене на начин који би одражавао уставну одредницу о равноправности
и конститутивности сва три народа у Федерацији Босне и Херцеговине, као и равноправности грађана из реда
Осталих. Конкретно Скупштина Унско-санског кантона броји 30 чланова, од којих је натполовична већина (25)
из реда бошњачког конститутивног народа. Сличну ситуацију бројчане, већинске „надмоћности“ једног од три
конститутивна народа у чланству скупштине имамо и у неким другим кантонима у Федерацији Босне и Херцеговине.
Стога је значајно да буду упознати са правнообавезујућим ставом Вијећа да таква фактичка ситуација стварно и
суштински намеће потребу да бројчано већински народ, односно његови представници у законодавној власти
кантона, са посебном сензибилношћу воде рачуна о поштивању и процедуралних и материјално-правих аспеката
заштите и промовисања конститутивности сва три конститутивна народа, као и равноправности свих грађана,
народа и Осталих. Стога аргумент бројчане већине, конкретно овдје Клуба посланика Бошњака уз Клуб посланика
Хрвата који чини један члан, да се исход већ унапријед зна, може у себи укључивати и елементе сазнања да се
(као што се конкретно и догодило) исход, не пред Вијећем, али у скупштинској процедури о усвајању оспорених
одлука управо због те бројчане „надмоћности“ једног народа унапријед зна, наиме, да ће бити усвојена. Вијеће је
јасног става да све процедуралне уставне и пословничке одредбе, које регулишу процедуре гласања по покренутом
механизму заштите виталног националног интереса, уколико су из било којег разлога избјегнуте, пропуштене
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или игнорисане, не само да се расправљају у фази одлучивања о прихватљивости, него имају за посљедицу
материјалну повреду виталног интереса, конкретно овдје српског народа у Унско-санском кантону.
9.б) Повреда виталног интереса српског конститутивног народа због претходне процедуре предлагања
кандидата и заступљености конститутивних народа у привременом Управном одбору и радним тијелима
Скупштине Унско-санског кантона
Неспорно утврђено чињенично стање у односу на разматрање овог аспекта повреде виталног националног
интереса, уз напријед наведене чињенице подразумијева да Вијеће анализира релевантне уставне одредбе које
се односе на структуру кантоналног законодавног тијела, као и конкретну одредбу члана 23. Пословника која
прописује одлучивање о именовањима чланова скупштинских радних тијела.
Устав Федерације Босне и Херцеговине прописује структуру законодавне власти кантона и њу врши
једнодомна Скупштина у којој се формирају клубови конститутивних народа уз услов да постоји најмање један
посланик из тог конститутивног народа. Сваки клуб посланика предлаже једног кандидата из реда својих чланова
за избор руководства Скупштине (предсједавајућег или замјенике предсједавајућег), а позиција остаје упражњена
уколико нема представника неког народа у чланству скупштине, па нити клуба.
Устав Унско-санског кантона, сагласно Уставу Федерације Босне и Херцеговине у општим одредбама прописује
да је законодавно тијело тог кантона Скупштина која се састоји од једног дома, те да национална структура
посланика одражава националну структуру становништва Кантона. Органи Скупштине су, осим напријед наведеног
руководства, ближе прецизирани у Пословнику, који разрађује начин остваривања уставне улоге тог законодавног
тијела. Тако у члану 9. Пословника у оквиру одјељка о конституисању и унутрашњој организацији Скупштине су
прописани клубови народа, конкретно Клубови посланика Бошњака, Хрвата и Срба, што и егзистира. Такође, у
односу на руководство уколико нема једног клуба јер нема посланика из неког од конститутивних народа мјесто
у руководству (замјеника предсједавајућег Скупштине) остаје непопуњено. Други органи који су установљени
унутрашњом структуром Скупштине и свако у свом домену имају важну улогу за рад тог тијела су Колегиј, затим
клубови посланика наведени у члану 19. гдје се Пословником утврђују осим клубова конститутивних народа
који су Уставом обавезни и клубови политичких странака, коалиција и независних кандидата. Састав Колегија,
као и руководства Скупштине одражава мултиетнички карактер кантона. Клубови посланика, када се анализира
члан 19. став (1) Пословника, дакле и конститутивних народа и политичких партија и коалиција и независних
чланова су дефинисани и подведени под општи генерички појам „клубови посланика“. Надаље, у структури и
унутрашњој организацији тог законодавног тијела прописана су радна тијела/комисије Скупштине, која се према
члану 23. став (1) Пословника формирају према страначком саставу. То је и био главни аргумент друге стране у
овом поступку да је поступљено у складу са Пословником и Уставом Унско-санског кантона јер да су клубови
посланика политичких партија предлагали кандидате, а да је клуб посланика из једне политичке партије у којој
су и представници српског народа „индолентним“ не предлагањем кандидата довели до овог поступка. Вијеће не
може да прихвати тај аргумент. Прво, када се има у виду став (2) истог члана, приједлог за чланове радних тијела
подносе клубови посланика. То, имајући у виду опште одредбе Пословника, да овај генерички појам „клубови
посланика“ укључује прво клубове конститутивних народа као уставну категорију, а затим и политичких партија
итд. Нетачно је да је Клуб посланика српског народа могао предлагати кандидате, јер клубови народа на то нису ни
позвани, а то значи да српски народ није могао путем Клуба тог народа у Скупштини, како и тврде, једнакоправно
и суштински креирати саставе радних тијела и тако равноправно одлучивати и учествовати у процесу доношења
оспорених одлука. Дакле, без обзира што се радна тијела формирају према страначком саставу Скупштине, а
према сагласним изјавама свих странака у овом поступку све странке које партиципирају у тој Скупштини су
мултиетничке, уз чињеницу да се један дио чланова радног тијела предлаже и именује из круга лица која нису
посланици у Скупштини (ванскупштински чланови радних тијела), те чињеницу да су клубови народа уставна
категорија и обавезни у случају да има бар један посланик, те да приједлог за чланове радих тијела подносе
клубови посланика, што укључује првенствено и клубове народа, јасно указује на то да чињеницом да се поступак
предлагања и именовања лица обухваћеним оспореним одлукама провео само по клубовима политичких странака,
представља повреду виталног интереса једног (бројчано мање заступљеног) народа у кантоналној скупштини.
Не улазећи у детаљисање претходних процедура кроз Комисију гдје је члан из реда српског народа исказивао
незадовољство предложеним рјешењима, која су каснију реализацију имала кроз заједнички приједлог клубова
коалиционих политичких партија које чине већину у Скупштини тог кантона, имајући у виду ову пословничку
одредбу јасно је да српски конститутивни народ кроз клуб посланика тог народа, супротно тврдњи друге стране
у поступку, није имао никакву могућност да једнакоправно са другим посланицима, због оваквог националног
састава скупштинске већине, активно учествује у предлагању и креирању како радних тијела Скупштине тако и
привременог Управног одбора.
Вијећу је неприхватљиво да тек на јавној расправи противна страна у овом поступку, конкретно пуномоћник
Клуба посланика Бошњака оспорава наводе да од преко 70 чланова радних тијела и шест чланова привременог
Управног одбора нема, изузев у двије комисије два члана Клуба посланика Срба, адекватно заступљеног српског
конститутивног народа. Вијеће вјерује да се ти подаци о националној припадности нису тражили као и да можда

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 11 - Strana 1217

у ранијим сазивима Скупштине Унско-санског кантона нису представљали предмет спора. Међутим, сматра
чињенично утврђеним навод о незаступљености или пак минорној заступљености српског конститутивног
народа у овим тијелима, јер исти у току вођења овог поступка, иако истицан од стране посланика Срба, није
ни на сједници Скупштине ни у поступку пред Вијећем оспораван. Дакле, Вијеће сматра да чињеница да један
велики број, више десетина, чланова како из реда посланика тако и ванскупштинских чланова који је предложен
и одлуком просте већине и именован за чланове радних тијела, а такође нити један члан привременог Управног
одбора, говори о томе да је оспореним одлукама повријеђен витални интерес тог народа који се огледа како у
могућности одлучивања тако и у погледу његове заступљености у радним тијелима Скупштине. Вијеће не види
нити један разлог да радна тијела-комисије нису на исти или сличан начин третирана у погледу састава као и
други скупштински органи (руководство, Колегиј), у којима се води рачуна и прописује и разрађује мултиетнички
карактер Скупштине, па тиме и самог кантона.
Тврдња да та радна тијела не доносе одлуке и покушај њихове миноризације није прихватљив за Вијеће
јер, као и сви други органи Скупштине имају, Пословником, јасно прописану и кључну улогу у свим аспектима
предлагања и креирања политика и рада тог законодавног органа.
У односу на скупштинска радна тијела и своју одлуку да је због начина предлагања и структуре именованих
дошло до повреде виталног интереса српског народа у том Кантону, Вијеће указује на релевантне ставове
истакнуте у Пресуди Вијећа број: У-30/16 од 03.02.2017. године. Тада је разматран Приједлог одлуке о именовању
секретара Скупштине Кантона 10. Секретар Скупштине има важну улогу за одвијање рада у Скупштини Кантона.
Радна тијела Скупштине имају важну улогу и у креирању и предлагању законодавне политике Кантона, као и раду
Скупштине Кантона. Стога је релевантан став из те пресуде који се односи на процедуру предлагања и избора
секретара Скупштине, а гласи: „мултиетничка структура радних тијела, па и конкретне Комисије, те Пословником
прописана улога у процесу избора и предлагања кандидата за функцију секретара чини додатни, допунски
механизам који штити могућност бројчано мањих, али свакако конститутивних народа да једнакоправно утичу на
избор и именовање секретара“, потпуно примјењив и у овом случају.
У односу на предлагање и именовање привременог Управног одбора, Вијеће се није упуштало у оцјену
законитости, односно питање да ли један кључни орган јавне установе, што је Универзитет у Бихаћу, може бити
именован као привремени. Притом морамо указати на релевантне одредбе Статута Универзитета у Бихаћу који
га дефинише као јавну установу и који Управни одбор у организационој структури Универзитета дефинише као
један од органа (члан 45. Статута) и то као орган управљања Универзитета (члан 46. Статута). Указујемо и на
Мишљење Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У-16/05 од 05.07.2005. године које је дијелом
релевантно и компатибилно са одлучењем Вијећа. Наиме, у случају именовања чланова управних вијећа Клиничког
центра Универзитета у Сарајеву и Клиничке болнице Мостар утврђено је да уставни принцип из преамбуле
Устава Федерације Босне и Херцеговине да су „Бошњаци, Хрвати и Срби, као конститутивни народи, заједно са
Осталим, и грађани Федерације Босне и Херцеговине, која је саставни дио суверене државе Босне и Херцеговине,
одлучни да осигурају пуну националну равноправност, демократске односе и највише стандарде људских права
и слобода“ (Амандман XXVII на Устав Федерације Босне и Херцеговине), има не само општи и примарни значај
за владавину права, стабилност друштвених односа и просперитетан развој него је један од кључних услова
њиховог остваривања и заштите.“ Стога, цитирајући овај навод, Вијеће потврђује да о поштивању принципа
равноправности, као кључног елемента конститутивности, морају водити рачуна сви органи, те да изостављање или
симболична заступљеност појединог конститутивног народа у управним вијећима као што је привремени Управни
одбор, који врши тако важну друштвену дјелатност управљана јавном установом за образовање, које само по себи
спада у листу виталних интереса, а у овом случају потпуни изостанак тог народа, повређује витални интерес
народа који је изостављен. Вијеће је у Пресуди број: У-23/16 од 05.10.2016. године а у релевантном дијелу када
је у питању била тзв. „неутрална“ одредба, односно одлука о прихватању споразума који се односи на оснивању
Завода за одгој и образовање, дакле органа који као и универзитет има важну улогу у сегменту образовног система,
утврдило повреду виталног националног интереса у том случају бошњачког конститутивног народа. Та пресуда
јасно приказује који значај ово Вијеће придаје образовном сегменту и нужности да се обезбиједи балансирано
равноправно учешће свих конститутивних народа у образовним органима и њиховим управљачким тијелима, у
конкретном случају је то овдје привремени Управни одбор.
Ово су кључни разлози за став Вијећа који је изражен кроз изреку пресуде, а то је да се оспореним одлукама
поврјеђује витални интерес српског конститутивног народа.
Ову пресуду Вијеће за заштиту виталних интереса донијело је једногласно у саставу: Александра Мартиновић,
предсједница Вијећа, Мирјана Чучковић, проф. др Един Муминовић, др сц. Ката Сењак и Младен Срдић, чланови
Вијећа.
					
							
						

Предсједница
Вијећа за заштиту виталних интереса
Уставног суда Федерације БиХ
Александра Мартиновић
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 11/2017
САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

404. Закон о измјенама и допуни Закона о пружању
правне помоћи

993

405. Одлука о потврђивању именовања министра у
Влади Тузланског кантона, број: 01-02-426-2
/17 од 26.07.2017. године

993

ВЛАДА

414. Одлука о врсти школске спреме неопходне
за обављање послова директора Кантоналне
управе за инспекцијске послове Тузланског
кантона, број: 02/1-05-3563/17 од 12.06.2017.
године

1038

415. Одлука о врсти школске спреме неопходне
за обављање послова директора Кантоналне
управе цивилне заштите, број: 02/1-44-20392/17
од 12.06.2017. године

1038

416. Одлука о утврђивању критерија, услова и
поступка за расподјелу средстава са потрошачке
јединице 11010022 – Медији, број: 02/1-1417320/17 од 10.07.2017. године

1039

417. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, број: 02/1-14-11109-1/17 од 06.06.2017.
године (ЈУ Средња музичка школа Тузла)

1041

418. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, број: 02/1-14-11212-2/17 од 12.06.2017.
године (ЈУ ОШ „Сапна“ Сапна)

1041

1042

406. Уредба о измјенама и допунама Уредбе о
пословима основне дјелатности, допунским
пословима основне дјелатности и пословима
помоћне дјелатности из надлежности органа
државне службе у Тузланском кантону које
обављају државни службеници и намјештеници,
условима за вршење тих послова и остваривању
одређених права из радног односа, број: 02/105-15318/17 од 12.06.2017. године

994

407. Одлука о измјени Одлуке о Позитивној листи
лијекова Тузланског кантона, број: 02/1-371315-2/17 од 23.06.2017. године

994

419. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2017.
годину, број: 02/1-14-13190-2/17 од 12.06.2017.
године (ЈУ Универзитет у Тузли)

1036

420. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-14788-2/17 од 28.06.2017. године (ЈУ ОШ
„Пазар“ Тузла)

1042

421. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број:
02/1-14-14848-2/17 од 28.06.2017. године (ЈУ
Мјешовита средња школа Челић)

1042

422. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број:
02/1-14-14013-2/17 од 28.06.2017. године (ЈУ
Мјешовита средња школа Челић)

1043

423. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-16304-4/17 од 10.07.2017. године (ЈУ ОШ
„Кисељак“ Тузла)

1043

424. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-16304-5/17 од 10.07.2017. године (ЈУ ОШ
„Кисељак“ Тузла)

1044

425. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-16304-6/17 од 10.07.2017. године (ЈУ ОШ
„Кисељак“ Тузла)

1044

426. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-16304-7/17 од 10.07.2017. године (ЈУ ОШ
„Кисељак“ Тузла)

1045

408. Одлука о измјени Одлуке о именовању комисије
за израду Програма јавних инвестиција
Тузланског кантона, број: 02/1-02-13399/17 од
30.05.2017. године
409. Одлука о измјени Одлуке о проглашењу цесте
од значаја за Тузлански кантон, број: 02/1-2716985/17 од 10.07.2017. године
410. Одлука о измјени Програма о распореду
средстава са потрошачке јединице 11010002
– Капитални издаци за кориснике буџетских
средстава за 2017. годину, број: 02/1-14-17029/17
од 04.07.2017. године
411. Одлука о допуни Одлуке о условима и начину
формирања радних тијела Владе Тузланског
кантона, управних организација и органа управе
Тузланског кантона, број: 02/1-05-16184/17 од
20.06.2017. године
412. Одлука о покретању јавне набавке за избор
најповољнијег понуђача на име реконструкције
унутрашњег дијела просторија на I спрату зграде
у улици Рударска 65, број: 02/1-05-14303/17 од
30.05.2017. године
413. Одлука о врсти школске спреме неопходне за
обављање послова директора Педагошког завода
Тузланског кантона, број: 02/1-38-15314/17 од
12.06.2017. године

1036

1036

1037

1037

1037
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427. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-15126/17 од 06.06.2017.
године (Удружење младих „Обнова“ Тузла)
428. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-14325/17 од 06.06.2017.
године (Удружење грађана „Мајке Сребренице и
Подриња“ Вогошћа)
429. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-14625-1/17
од
06.06.2017. године (Општински суд Тузла)
430. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-14625-2/17
од
06.06.2017. године (суфинансирање директне
техничке подршке Пројекта интегрираног
локалног развоја ИЛДП-а)
431. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-14625-3/17
од
06.06.2017. године (Студентски парламент
Универзитета у Тузли)
432. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-14625-4/17
од
06.06.2017. године (Студентски парламент
Универзитета у Тузли)
433. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-15275/17 од 12.06.2017.
године (Српска православна црквена општина у
Тузли)
434. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-15472/17 од 12.06.2017.
године (ИЗ БиХ-Меџлис исламске заједнице
Грачаница)
435. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-15782-1/17
од
20.06.2017. године (Омладински женски
рукометни клуб „Јединство“ Тузла)
436. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-15782-2/17
од
20.06.2017. године (Исламска заједница у БиХ Муфтијство тузланско)
437. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-15782-3/17
од
20.06.2017. године (Меџлис Исламске заједнице
Братунац)

1045

1046

1046

1047

1047

1048

1048

1048

1049

1049

1050

438. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-15782-4/17
од
20.06.2017. године (Општински суд у Тузли)

1050

439. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-16997-1/17
од
04.07.2017. године (Савез бораца ФБиХ)

1051
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440. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-16997-2/17
од
04.07.2017. године (Клуб борилачких вјештина
„Flek Tom-Cat“ Тузла)

1051

441. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-16997-3/17
од
04.07.2017. године (Спортски савез инвалида
ТК)

1052

442. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-17217-1/17
од
10.07.2017. године (Друштво физичара у ФБиХ,
Сарајево)

1052

443. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-17217-2/17
од
10.07.2017. године (Удружење математичара
Кантона Сарајево)

1053

444. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001,
број:
02/1-14-17217-3/17
од
10.07.2017. године (Едхем Исић)

1053

445. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
02/1-14-15647/17 од 20.06.2017. године (између
буџетских корисника)

1054

446. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
02/1-14-16258/17 од 28.06.2017. године (између
буџетских корисника)

1054

447. Правилник о провођењу поступка додјеле
средстава за субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима са подручја
Тузланског кантона, број: 02/1-14-13030/17 од
30.05.2017. године

1055

448. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Тима
за спречавање корупције на подручју Тузланског
кантона, број: 02/1-05-16870/17 од 04.07.2017.
године

1057

449. Рјешење, број: 02/1-34-19027/17 од 30.05.2017.
године (постављање вршиоца дужности
директора Кантоналне управе за инспекцијске
послове до повратка директора са одсуства)

1057

450. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Босански културни
центар Тузланског кантона, број: 02/1-3414349/17 од 30.05.2017. године

1058

451. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора ЈУ Народна и универзитетска библиотека
„Дервиш Сушић“ Тузла, број: 02/1-40-153981/17 од 04.07.2017. године

1058

452. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора ЈУ Архив Тузланског кантона, број: 02/134-3050-3/17 од 04.07.2017. године

1058

453. Рјешење о привременом именовању чланова
Управног одбора Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона, број: 02/1-37-23372/17 од
04.07.2017. године

1059
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470. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Пурачић“
Пурачић, Лукавац, број: 02/1-38-15742-8/17 од
20.06.2017. године

1063

1060

471. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Гимназија „Исмет
Мујезиновић“ Тузла, број: 02/1-38-15742-10/17
од 20.06.2017. године

1064

1060

472. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Средња музичка школа Тузла, број:
02/1-38-15742-11/17 од 20.06.2017. године

1064

1060

473. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња рударска школа
Тузла, број: 02/1-38-15742-2/17 од 28.06.2017.
године

1064

454. Рјешење о именовању Радне групе за израду
Програма развоја заштите и спашавања од
природних и других несрећа Тузланског кантона
за период од 2018. до 2022. године, број: 02/144-14583/17 од 06.06.2017. године

1059

455. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла, број:
02/1-34-15289/17 од 20.06.2017. године
456. Рјешење о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла, број:
02/1-34-15289-1/17 од 20.06.2017. године
457. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња
Тузла“ Горња Тузла, Тузла, број: 02/1-38-157429/17 од 20.06.2017. године
458. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Хусино“ Тузла, број:
02/1-38-15742-3/17 од 20.06.2017. године

1060

459. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла, број:
02/1-38-15742-4/17 од 28.06.2017. године

1061

460. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Подорашје“ Подорашје,
Сребреник, број: 02/1-34-10508/17 од 20.06.2017.
године

1061

461. Рјешење о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Подорашје“ Подорашје,
Сребреник,
број:
02/1-34-10508-1/17
од
20.06.2017. године
462. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Сребреник, број: 02/138-16580/17 од 28.06.2017. године
463. Рјешење о привременом именовању члана
Школског одбора ЈУ Друга основна школа
Сребреник,
број:
02/1-38-16580-1/17
од
28.06.2017. године

475. Програм новчаних подршки у пољопривреди и
руралном развоју у 2017. години, број: 02/1-1415121-2/17 од 12.06.2017. године

1066

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1061

1062

1062

465. Рјешење о именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“
Клокотница, Добој Исток, број: 02/1-34-139981/16 од 20.06.2017. године

1062

467. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Башиговци“
Башиговци, Живинице, број: 02/1-38-15742-5/17
од 28.06.2017. године

474. Програм за субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима, санацију и
реструктурирање
привредних
субјеката,
помоћи привредним субјектима у потешкоћама
и куповину дионица или удјела у привредним
друштвима из средстава остварених у процесу
приватизације и депонованих код Развојне
банке Федерације БиХ (средстава на ESCROW
рачуну), број: 02/1-14-14882/17 од 30.05.2017.
године
1065

1061

464. Рјешење о разрјешењу предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“
Клокотница, Добој Исток, број: 02/1-3413998/16 од 20.06.2017. године

466. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Ораховица“
Ораховица Доња, Грачаница, број: 02/1-3815742-1/17 од 20.06.2017. године
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476. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-17222/17 од 05.07.2017. године (ЈУ
МСШ „Хасан Кикић“

1069

477. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
07/1-14-17376/17 од 07.07.2017. године (Медији)

170

478. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-18238/17 од 19.07.2017. године (ЈУ
МСШ Бановићи)

1070

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ,
КУЛТУРЕ И СПОРТА
1062

1063

468. Рјешење о привременом именовању члана
Школског одбора ЈУ Основна школа „Хумци“
Хумци, Челић, број: 02/1-38-15742-6/17 од
20.06.2017. године

1063

469. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Муса
Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња, Градачац, број:
02/1-38-15742-7/17 од 20.06.2017. године

1063

479. Одлука о измјенама и допунама Педагошких
стандарда и општих норматива за основни одгој
и образовање, број: 10/1-38-016240-3/17 од
04.07.2017. године

1071

480. Одлука о измјенама и допунама Педагошких
стандарда за средње школе, број: 10/1-38016240-4/17 од 04.07.2017. године

1074

481. Правилник о начину провјере и верификације
послодаваца код којих се обавља практичан
рад, садржини и начину вођења Регистра
послодаваца, број: 10/1-38-5164-2/17 од
13.07.2017. године

1077
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482. Измјене и допуне Наставног плана и програма
за основну музичку и основну балетну школу
у дијелу УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ
МУЗИЧКУ ШКОЛУ – ОДСИЈЕК СОЛО
ПЈЕВАЊЕ,
број:
10/1-38-14794-1/17
од
04.07.2017. године

1084

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
483. Одлука о финансирању мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског
кантона за 2017. годину, по наредби
ветеринарског инспектора Кантоналне управе за
инспекцијске послове Тузланског кантона, број:
04/1-24-14645/17 од 30.05.2017. године

1086

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА

1094

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

1094

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

489. Пресуда, број: У-2/17 од 14.07.2017. године
(босански језик)
Пресуда, број: У-2/17 од 14.07.2017. године
(хрватски језик)
Пресуда, број: У-2/17 од 14.07.2017. године
(српски језик)

491. Пресуда, број: У-32/17 од 19.07.2017. године
(босански језик)
Пресуда, број: У-32/17 од 19.07.2017. године
(хрватски језик)
Пресуда, број: У-32/17 од 19.07.2017. године
(српски језик)

1179

УПИС У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА

485. Програм мјера здравствене заштите животиња
за 2017. годину, број: 04/1-24-12474/17 од
15.05.2017. године

488. Пресуда, број: У-7/16 од 06.06.2017. године
(босански језик)
Пресуда, број: У-7/16 од 06.06.2017. године
(хрватски језик)
Пресуда, број: У-7/16 од 06.06.2017. године
(српски језик)

1136

1084

1085

487. Одлука, број: 20/1-25-17394/17 од 07.07.2017.
године
(привредно
друштво
„ЕЕХХИДРОЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Грачаница)

490. Пресуда, број: У-16/16 од 17.07.2017. године
(босански језик)
Пресуда, број: У-16/16 од 17.07.2017. године
(хрватски језик)
Пресуда, број: У-16/16 од 17.07.2017. године
(српски језик)

ОГЛАСНИ ДИО

484. Одлука о суфинансирању мјера здравствене
заштите животиња на подручју Тузланског
кантона за 2017. годину, број: 04/1-24-014634/17
од 30.05.2017. године

486. Рјешење о измјенама Рјешења о именовању
доктора медицине овлашћених за утврђивање
времена и узрока смрти особа умрлих изван
здравствене установе на подручју Тузланског
кантона, број: 13/1-37-30310-7/16 од 18.07.2017.
године
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1120

168. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „Spectrum“ – Центар
умјетничког стваралаштва

I

169. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА –Пењачки
клуб „УП“

I

170. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Самостални синдикат радника Завода
здравственог осигурања Тузланског кантона

II

171. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона:
Удружење
Центар
грађанских
иницијатива

II

172. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење за промицање позитивних
вриједности „ПОЗИТИВА“

II

173. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење за ултразвук у медицини
„Ian Donald“

III

174. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА
„ЛИПА“
СТЈЕПАН ПОЉЕ

III

175. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Спортско удружењe Paintball клуб
„AREA“ Тузла

IV

176. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење дијализираних и свих
трансплантираних
болесника
Тузланског
кантона

IV

177. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „МОЈИ
МАЛЕШИЋИ“

IV

178.

Оглас о упису у Регистар удружења
Тузланског кантона: Удружење заборављених
демобилисаних бораца Армије Републике Босне
и Херцеговине у Калесији 1992-1995.

V

179. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Студентски парламент Универзитета у
Тузли

V

180. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Тениски клуб „НЕС“

V
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181. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење секретара основних школа
Тузланског кантона

VI

182. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана корисника водовода
„ЗУКИЋИ – ХАЛИЛЧЕВИЋИ“

VI

183.

184.

Оглас о упису у Регистар удружења
Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
УМЈЕТНИЧКА
ЛИКОВНА
КОЛОНИЈА
ВРШАНИ
Оглас о упису у Регистар удружења
Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
МОТОРИСТИЧКИ БАР КОД „МЈЕСЕЧЕВА
СВЈЕТЛОСТ“

VII

VII
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200. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
пензионера војних осигураника у Тузланском
кантону

XI

201. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Центар за турски
језик и културу „Левент“

XII

202. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И
ЕДУКАЦИЈУ

XII

203. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: ОМЛАДИНСКИ
ПАРЛАМЕНТ ТУЗЛА

XII

204. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ „РЕВОЛТ“

XII

205. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Спортски клуб
инвалида сједеће одбојке „СИНОВИ БОСНЕ“
Лукавац

XII

XII

185. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Ауто клуб „Ниски Момци“

VII

186. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана
„ВОДОВОД
РАВНИНЕ“

VIII

187. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „Креативци“ Грачаница

VIII

188. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Центар креативних активности

VIII

206. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
„Атлетско рекреативни клуб Рекреативци“

IX

207. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Хрватско
културно друштво Напредак Лукавац

XII

208. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
пензионера/умировљеника Опћине Лукавац

XIII

209. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
Удружење студената факултета електронике у
Тузли

XIII

210. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
Омладинско друштво „Мирис наде“

XIII

211. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
независних привредника и интелектуалаца из
опћине Калесија

XIII

212. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
ногометних судија и инструктора у Опћини
Сребреник

XIII

213. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
Удружење ветерана рата 1992-1995 лијечених
од пострауматског стресног поремећаја опћине
Живинице

XIV

214. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
Организација демобилисаних бораца опћине
Тузла

XIV

215. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: „Радио
Камелеон – Отворена Мрежа Људских права и
демократије“

XIV

189. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење Тренера Опћинског
Ногометног Савеза Сребреник
190. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона:
УДРУЖЕЊЕ
ПОСЛОДАВАЦА,
ПРИВРЕДНИКА
И
САМОСТАЛНИХ
ПОДУЗЕТНИКА

IX

191. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење жена „ДАИРЕ“ Суха

IX

192. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: „УДРУЖЕЊЕ КЛУБ АМЕРИЧКОГ
ФУДБАЛА ТУЗЛА SALTMINERS“

X

193. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: удружење „Дувачки оркестар“ Живинице

X

194. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: РУКОМЕТНИ КЛУБ ВЕТЕРАНА
„ГРАЧАНИЦА 1956“ ГРАЧАНИЦА

X

195. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦА ШЕХИДА
И
ПОГИНУЛИХ
БОРАЦА
ОПЋИНЕ
ГРАЧАНИЦА
196.

X

Оглас
о
промјенама
уписаним
у
Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЛОВАЧКО
ДРУШТВО „ЗЕЛЕМБОЈ“ БАНОВИЋИ

XI

197. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
Удружење „ИЗВОР СЕЛСЕБИЛ“

XI

198. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „КУЛА-ГРАДАЧАЦ“

XI

199. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
младих „ЗЕФИР“

XI
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216. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: УНИЈА
СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ТУЗЛИ

XIV

217. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
ногометних инструктора и судија у Бановићима

XIV

218. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење особа
обољелих од реуматских болести Тузланског
кантона „Снага“

XV

219. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
породица „Породични Рурални Едукативни
Центар“ Живинице

XV
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231. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: ГРАДСКИ
ДЈЕЧИЈИ – ОМЛАДИНСКИ ФОЛКЛОРНИ
АНСАМБЛ
XVII
232. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
УДРУЖЕЊЕ ЗАБОРАВЉЕНИХ БРАНИТЕЉА/
БОРАЦА БИХ ОПЋИНЕ ЖИВИНИЦЕ
XVII
233. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:УНИЈА
СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ТУЗЛИ
XVII
234. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: „Аеро клуб
Живинице“ Живинице
XVII
235. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:КЛУБ
ПАТРИОТСКЕ ЛИГЕ ЛУКАВАЦ
XVII

220. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈСКО-РЕХАБИЛИТАЦИЈСКОГ
ФАКУЛТЕТА У ТУЗЛИ

XV

221. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
ногометних судија и инструктора у опћини
Калесија у Калесији

XV

222. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење жена
„Добој Исток“

XV

223. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
младих активиста Калесија

XVI

224. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
УДРУГА ДЕМОБИЛИЗИРАНИХ БРАНИТЕЉА
ДОМОВИНСКОГ РАТА ХВО ТК

238. Оглас Опћинског суда у Калесији о постављању
привременог заступника у особи Хамзић
Мехмеда, адвоката из Калесије (број: 029-0-Дн17-000 308)
XVIII

XVI

225. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
НОГОМЕТНИ
КЛУБ
„ЈЕДИНСТВО“
ЛУКАВИЦА

XVI

239. Оглас Опћинског суда у Калесији о постављању
привремених заступника у особи Осман Авдић,
син Салиха из Калесије и Адвира Јашаревић
рођ. Авдић из Махале, општина Осмаци (број:
29 0 П 028553 17 П)
XVIII

226. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Асоцијација
студената Фармацеутског факултета у Тузли
„ФАРМАКОН“

XVI

240. Оглас Опћинског суда у Градачцу о постављању
привременог заступника у особи Михада
Башић, адвокат из Сребреника (број: 28 0 П
062321 17 П)
XVIII

227. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана
Тузланског
кантона:УДРУЖЕЊЕ
ГРАЂАНА РАДИО КЛУБ „СТЈЕПАН ПОЉЕ“

XVI

228. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
трговаца „СТАРА ТРЖНИЦА“

XVI

229. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
креативна радионица „Лептир“
XVII

236. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење жена
„Добој Исток“
XVII
237. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ ЗА
ПРОМОЦИЈУ КУЛТУРЕ И ОБРАЗОВАЊА
XVIII
ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ЗАСТУПНИКА

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА НЕВАЖЕЋИМ
241. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име
Ивана Павлић

XIX

242. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име
Салко Бичакчић

XIX

230. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:Спортски
савез Опћине Кладањ
XVII

Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: секретар Скупштине Ениса Хасанагић - Телефон 035 / 252-565 Претплата: 035 / 252-565, - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши унапријед у корист рачуна: НЛБ Банка д.д. Тузла
1321000256000080 - Графичка припрема и штампа Харфо-граф д.о.о., Тузла, Туралибегова бб, телефон: 319-500, факс: 319-500,
фах: 319-501 - За штампарију: Џемал Бјелић

OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002405/17 od 7.2.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 497/17, dana 7.2.2017. godine, upisan je:
Udruženje „Spectrum“ – Centar umjetničkog stvaralaštva.
Skraćeni naziv udruženja je: „Spectrum“ – Centar umjetničkog stvaralaštva.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Mehmedalije Maka Dizdara
broj 4.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. stvaranje umjetničko - kreativnog stvaralaštva kod
članova i pristalica Udruženja,
2. podsticanje kulturnog stvaralaštva na polju književnosti,
muzike i filma i tehničko opsluživanje istih prilikom organizovanja
razih programa i manifestacija,
3. uključivanje članova u borbu protiv nezaposlenosti
mladih i afirmacija mladih u kulturi i umjetnosti,
4. uključivanje mladih u evropske i svjetske tokove života,
prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i ograničenja,
5. organizovanje tribina, javnh rasprava, seminara,
konferencija i drugih kulturnih manifestacija,
6. organizovanje kulturnih manifestacija, festivala,
priredbi, knjižvenih i filmskih večeri, dramskih nastupa i sl. i
učešće na istima,
7. okupljanje ljubitelja scenske umjetnosti u cilju aktivnog
bavljenja, unapređenja kulture i umjetnosti, kao i obrazovanja i
usavršavanja u ovoj oblasti,
8. izrada/snimanje književnih, muzičkih i vizuelnih djela
(zapisa) i izdavanje muzičkih/vizuelnih djela, pripremanje i
produkcija publicističkih, video i audio kreacija Udruženja ili
vanjskih saradnka udurženja, u skladu sa zakonom,
9. organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva
na polju književnosti, muzike i filma,
10. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja Udurženja, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Jahić Azur, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje „Spectrum“ – Centar
umjetničkog stvaralaštva stiče svojstvo pravnog lica.
168

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009161/17 od 23.3.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II
pod rednim brojem 5/17, dana 23.3.2017. godine, upisano je:
UDRUŽENJE GRAĐANA – Penjački klub „UP“.
Skraćeni naziv udruženja je: „UP“.
Sjedište udruženja je: Živinice, ul. Rudarska br. 29.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Zdrav i aktivan život,
2. Bavljenje ekstremnim sportovima putem osmišljenih
aktivnosti i razvijanja sportskog duha, kreativnosti, poštovanja
prirode i svakog ljudskog bića povećavajući sportsku kvalitetu
života,
3. Ekološki osviješten odnos prema prirodi,
4. Popularisanje sporta i rekreacije u prirodi omogućujući
rekreativcima pristup u planinska područja kroz razne oblike
sportskih aktivnosti:
planinarstvo,
alpinizam,
sportsko penjanje,
bouldering,
penjanje u sali,
sa perspektivom širenja aktivnosti kroz organizovane oblike i na
ostale sportove koji svoje uporište nalaze u prirodi,
5. Popularisanje prirodnih ljepota, posebno bosanskohercegovačkih planina i života u njima,
6. Očuvanje kulturno-istorijskih spomenika,
7. Njegovanje i razvijanje rekreacije u prirodi,
8. Organizovanje sportsko-turističkih putovanja u zemlji i
inostranstvu,
9. Izvođenje radova na visini,
10. Održavanje postojećih i uspostavljanje novih
planinarskih puteva,
11. Upoznavanje i istraživanje planina i prirode uopće,
12. Čuvanje prirode od zahvata koji remete njenu ravnotežu
i narušavanje njene autentičnosti i ljepote, a nisu u skladu sa
održivim razvojem,
13. Podsticanje i stvaranje uslova za planinski i seoski
turizam,
14. Težište rada Kluba je zasnovano na radu sa mladima.
Udruženje zastupa i predstavlja: Andelić Admir, predsjednik
Kluba.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA –
Penjački klub „UP“ stiče svojstvo pravnog lica.
169
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009316/17 od 30.3.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 9/17, dana 30.3.2017. godine, upisano je:
Samostalni sindikat radnika Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona.
Skraćeni naziv udruženja je: „Samostalni sindikat ZZO TK“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Franjevačka br. 36.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Zaštita i napredovanje radnika Zavoda zdravstvenog
osiguranja TK,
2. Ostvarivanje Ustavom Federacije BiH, Zakonom o radu
i drugim pozitivnim zakonskim propisima, utvrđenog položaja
radnika Zavoda zdravstvenog osiguranja TK,
3. Obezbjeđivanje socijalne sigurnosti i razvijanje
životnog standarda članova Samostalnog sindikata radnika
Zavoda zdravstvenog osiguranja TK,
4. Rješavanje statusnih pitanja radnika Zavoda
zdravstvenog osiguranja TK i način obračuna plate,
5. Obezbjeđivanje odgovarajućih uslova rada i uvođenje
savremenih sredstava rada i tehnologije,
6. Poboljšanje i zaštita prava radnika Zavoda zdravstvenog
osiguranja TK na radnom mjestu i u vezi sa zapošljavanjem,
7. Utvrđivanje realne cijene rada za radnike Zavoda
zdravstvenog osiguranja TK, kolektivno pregovaranje, sklapanje i
ostvarivanje kolektivnog ugovora,
8. Ostvarivanje saradnje sa ostalim samostalnim
sindikatima radnika u kantonalnim zavodima zdravstvenog
osiguranja,
9. Donošenje zakonske regulative za ostvarivanje i zaštitu
prava radnika iz rada i po osnovu njega, i drugi ciljevi.
Udruženje zastupa i predstavlja: Avdić Galib, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Samostalni sindikat radnika
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona stiče
svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010643/17 od 3.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II ,
pod rednim brojem 10/17 , dana 3.4.2017. godine, upisano je
: Udruženje Centar građanskih inicijativa.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje “CGI”.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Krečanska broj 15/A.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Pružiti podršku i osnažiti marginalizirane grupe,
stvoriti uslove da marginalizirane grupe dokažu svoje vrijednosti
afirmirajući sposobnosti i postići bolje društveno razumijevanje
zajednice ,
2. Provođenje programa i projekata općenito i od javnog
interesa iz oblasti ljudskih prava, prava osoba sa invaliditetom,
zaštite djece s teškoćama u razvoju, prava nacionalnih manjina,
jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, zaštite
od nasilja, aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika
ovisnosti uključujući kladionice, doping i namještanje utakmica
na sportskim takmičenjima, volonterizma, zaštite prirode,
zdravlja ljudi, umjetnosti, obrazovanja, kulture, zapošljavanja i

Petak, 04.08.2017. god.

samozapošljavanja i svih drugih aktivnosti od javnog interesa u
skladu sa Zakonm i Statutom,
3. Obezbjeđenje humanitarne pomoći, za socijalno
ugrožene članove,
4. Uspostavljanje kontakta sa ustanovama, institucijama,
udruženjima, pravnim i fizičkim licima koja vode brigu o
marginaliziranim grupama, kao i drugim organizacijama civilnog
društva u cilju inkluzije i integracije djece i osoba koje pripadaju
marginaliziranim grupama,
5. Organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskh
programa,
6. Pokretanje i podrška procesu uspostavljanja
zajedničkog života, povjerenja i tolerancije među građanima BiH,
7. Stvaranje uslova za evropske standarde kvalitetnog
života i rada,
8. Izrada i provedba studija, progama i projekata vezanih
uz zaštitu i očuvanje prirode i okoliša edukacija javnosti putem
održavanja predavanja, seminara, radionica, izložbi, priredbi,
kurseva, projekcija audio i video materijala i sportskih aktivnosti
(hodanje, trčanje, biciklizam i sl.) u svrhu promocije razvoja svijesti
o potrebi očuvanja prirode, zaštite okoliša i održivog razvoja,
9. Promicanje i popularizacija zdravih načina življenja
i kvalitete življenja, te izrada projekata za poboljšanje kalitete
življenja,
10. Suradnja s obrzovnim institucijama u svrhu promicanja
i ostvarivanja ciljeva zaštite prirode i okoliša,
11. Suradnja s gradskim, kantonalnim i državnim
institucijama u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva zaštite
okoliša,
12. Povećanje korištenja obnovljivih prirodnih izvora
energije, te unaprjeđenje korištenja svih resursa primjenom
odrednica održivog razvoja,
13. Poticanje na razvoj ekološke poljoprivrede,
14. Unapređenje obrazovno – kulturnih, odgojnih,
edukatativnih i sportskih aktivnosti u skladu sa općedruštvenim
razvojem i politikom razvoja obrazovanja, kulture i sporta u BiH,
15. Organizovanje sportsko rekreativnih aktivnosti djece,
omladine, odraslih i osoba treće životne dobi,
16. Provođenje i koordinacija projekata ruralnog razvoja,
17. Briga o zaštiti i promociji starih zanata,
18. Jačanje kapaciteta civilnog društva,
19. Organizovanje provođenja prevencija poteškoća
vezanih za ovisnost o kocki i igrama na sreću neformalno
obrazovanje društvena istraživanja, konsalting zasnovani na
nauci, promocija, afirmacija, edukacija i podrška programima i
projektima iz oblasti prava, eknomije, ekologije i zaštite okoliša,
prometa, kulture, sporta, evropskih integracija, poljoprivrede,
ruralnog razvoja, marginaliziranih grupa, mladih, ljudskih prva,
prava nacionalnih manjina, zdravlja, turizma, borbe protiv
diskriminacije, nasilja, borbe protiv različitiih oblika ovisnosti i
drugih društvenih sfera,
20. Promocija energetske efikasnosti objekata kao i
stvaranje pretpostavki za energetski efikasno drštvo u BiH,
21. Rad na energetskoj procjeni objekata u svrhu
poboljšanja iste.
Udruženje zastupa i predstavlja: Edin Mukinović, predsjednik
Udruženja i Alan Alagić, dopredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženja Centar građanskih
inicijativa stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-007287/17 od 3.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 12/17, dana 3.4.2017. godine, upisano je :
Udruženje za promicanje pozitivnih vrijednosti “POZITIVA“ .
Skraćeni naziv udruženja je: „POZITIVA“ .

Petak, 04.08.2017. god.
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Sjedište udruženja je: Banovići, ul. Habetova b. 23.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. I Inžinjerske brigade bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Organiziranje predavanja, tribina, seminara radi
edukacije i duhovnog oplemenjivanja članova i simpatizera,
2. Organiziranje raznih sportskih aktivnosti, manifestacija
i formiranje sekcija iste namjene
3. Izdavanje knjiga, skripti, brošura, časopisa i sl., u
skladu sa zakonom,
4. Pomaganje članova Udruženja,
5. Otvaranje raznih čitaona i sekcija za druženje članova i
simpatizera,
6. Zalaganje za očuvanje ekološki zdrave životne sredine,
7. Zastupanje interesa članova Udruženja,
8. Razvijanje ideje i afirmacije omladine za slobodnu i
nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, svih pozitivnih kulturnih, naučnih,
intelektualnih, vjerskih i civilizacijskih vrijednosti bosansko
hercegovačkog društva u svijetlu multietičnosti i demokratskog
okruženja kroz:
•
Odgoj i edukaciju omladine kao primarni cilj,
•
Borba protiv droge AIDS-a, maloljetničke delikvencije,
•
Jačanje istinskih, humanih i demokratskih odnosa
među ljudima,
•
Pomoć žrtvama rata: prognanicima, silovanim ženama,
porodicama i djeci šehida i poginulih boraca, ranjenicima i
invalidima,
9. Usmjeravanje energije omladine za rad na društveno
korisnim aktivnostima, edukacijskim, odgojnim, kulturnosportskim, humanitarnim aktivnostima, aktivnostima zaštite
životne sredine, sadržajno korištenje slobodnog vremena,
programa resocijalizacije prognanih po punktovima i seoskim
područjima, kurseve korisnih djelatnosti, prevazilaženje svih
oblika nerazvijenosti, realiziranje programa na radiju i televiziji
u cilju što šire edukacije, odgoja i obavještavanja mladih,
organizovanje savjetovanja za made, organizovanje predavanja,
javnih tribina sa aktuelnim temama, seminara i drugih kulturnih
manifestacija,
10. Povezivanje sa drugim udruženjima i humanitarnim
organizacijama koje vode brigu o mladima, te sličnim
organizacijama radi uzajamnog prijateljstva i saradnje mladih sa
svih kontinenata,
11. Organizovanje naučnih i rekreativnih ekskurzija u
gradove BiH i inostranstvu,
12. Organizovanje omladinskih i sportskih klubova
namijenjenih članovima Udruženja,
13. Za realizaciju Programa okupiti mlade spremne na rad
za dobrobit njih samih, a time i društva u cjelini.
Udruženje zastupa i predstavlja: Semir Pehratović,
predsjednik Udruženja, Adnan Lisičić, predsjednik Skupštine,
Nermin Pehratović, predsjednik Upravnog odbora i Ahmedin
Mehanović, potpredsjednik Skupštine.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za promicanje pozitivnih
vrijednosti “POZITIVA“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008657/17 od 6.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 13/17, dana 6.4.2017. godine, upisano je:
Udruženje za ultrazvuk u medicini „Ian Donald“.
Naziv na engleskom jeziku je: Association for Ultrasound in
Medicine „lan Donald“.

1. Organizacija i provođenje kurseva trajnog usavršavanja
ljekara i drugih medicinskih stručnjaka iz oblasti primjene novih
dijagnostičkih metoda ultrazvuka u ginekologiji i perinatologiji,
perinatalnoj medicini. Ovim novim metodama bili bi obuhvaćeni i
tretirani slučajevi neplodnosti kod ljudi, te sve oblasti reproduktivne
medicine,
2. Organizacija i saradnja se ostvaruje u saradnji sa
javnim i privatnim univerzitetima, kliničkim bolničkim centrima,
kliničkim i općim bolnicama, privatnim ljekarskim ordinacijama,
domovima zdravlja i drugim zdravstvenim i nezdravstvenim
ustanovama,
3. Angažovanje stranih stručnjaka univerzitetskih
nastavnika za sudjelovanjem na kursevima u organizaciji
Udruženja koji će sa univerzitetima na kojima se provode
programi trajnog usavršavanja prenositi svoja stručna znanja,
4. Ostvarivanje stručne saradnje sa domaćim i inostranim,
istovrsnim i srodnim organizacijama,
5. Organizacija savjetovanja, predavanja, seminara,
kongresa, tribina i drugih stručnih skupova iz područja djelatnosti
Udruženja,
6. Obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju
ciljeva utvrđenih Statutom u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Suada Tinjić, predsjednica
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za ultrazvuk u medicini
„Ian Donald“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010159/17 od 6.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 14/17, dana 6.4.2017. godine, upisan je:
UDRUŽENJE PČELARA „LIPA“ STJEPAN POLJE.
Skraćeni naziv udruženja je: U.P. „LIPA“.
Sjedište udruženja je: Stjepan Polje bb, općina Gračanica.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. štiti interese pčelara i pčelarskih organizacija i radi
na planskom razvoju pčelarstva, zdravstvenoj zaštiti pčela i
u tom cilju sarađuje sa veterinarskim i drugim institucijama,
radi blagovremenog otkrivanja, suzbijanja i liječenja pčelinjih
zajednica;
2. saradnja sa političkim i drugim organizacijama radi
ostvarivanja programa razvoja pčelarstva i zakonskog regulisanja
položaja pčelarstva i uslova za pčelarenje;
3. rad na individualnom osposobljavanju pčelara za
savremenu pčelarsku proizvodnju pčelinjih proizvoda od značaja
za zdravlje ljudi i farmaceutsku industriju;
4. popularizacija pčelarstva i podizanje stručnog nivoa
znanja članova, putem organizovanih stručnih predavanja i
seminara u cilju jačanja produktivnosti i ekonomičnosti pčelarenja;
5. organizacija akcija sađenja i gajenja medonosnog
bilja i drveća u cilju poboljšanja pčelinje paše i očuvanja i zaštite
životne sredine;
6. saradnja
sa
prometnim
organizacijama
radi
organizovanog otkupa pčelinjih proizvoda i nabavke
repromaterijala i opreme za savremeno pčelarenje;
7. organizacija pčelarskih izložbi i drugih manifestacija
radi popularizacije pčelarstva kod građana;
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8. organizacija popisa pčelinjih zajednica na području
općine i vođenja evidencije o broju članova;
9. davanje stručnih informacija za potrebe svojih članova
i svih zainteresovanih društvenih subjekata i
10. vršenje drugih poslova od interesa za razvoj i
unapređenje pčelarstva.
Udruženje zastupa
predsjednik Udruženja.

i

predstavlja:

Muhibin

Imširović,

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1- 05-013024/17 od 13.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 16/17, dana 13.4.2017. godine, upisano
je: Udruženje dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika
Tuzlanskog kantona.
Skraćeni naziv: UDiT TK

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE PČELARA „LIPA“
STJEPAN POLJE stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011637/17 od 10.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 15/17, dana 10.4.2017. godine, upisan je:
Sportsko udruženje Paintball klub „AREA“ Tuzla.
Skraćeni naziv udruženja je: Paintball klub „AREA“ Tuzla.
Sjedište udruženja je: Vukovarska bb, Tuzla .
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Organizovano, kvalitetno i dosljedno reprezentovanje
Grada Tuzle, Tuzlanskog kantona kao i Bosne i Hercegovine u
cjelini u sportskim i drugim aktivnostima iz domena Udruženja,
2. okupljanje omladine i odraslih građana u cilju
promovisanja, razvijanja, unapređenja i omasovljavanja
paintball-a kao sportske igre u Gradu Tuzla, Tuzlanskom kantonu
i šire,
3. obezbjeđenje uslova za rad te organizovanje trenažnog
procesa svojih članova u cilju prelaska sa amaterskog igranja
paintball-a do ostvarivanja vrhunskih sportskih rezultata,
4. organizovanje rekreativnog, amaterskog i profesionalnog
igranja paintball-a za pojedince, organizovane grupe, sportska
udruženja, organizacije, klubove i sl., iz zemlje i inostranstva,
5. učestvovanje na takmičenjima amaterskog i/ili
profesionalnog karaktera u zemlji i inostranstvu,
6. popularizacija i promovisanje paintball-a na sve
zakonom dozvoljene načine,
saradnja sa drugim sportskim udruženjima, organizacijama
i klubovima u zemlji i inostranstvu, radi razvijanja prijateljskih
odnosa, razmjene iskustava, saradnje i svih vidova pomoći u
ostvarivanju aktivnosti i ciljeva Udruženja,
7. nabavka sportske opreme i sportskog mobilijara
i inventara za potrebe Udruženja: Paintball markera za
označavanje protivnika, streljiva odnosno kuglica sa bojom,
zaštitnih maski, prsluka, rukavica i maskirnih kompleta, boca za
CO2 i samog CO2 ili kompresovanog zraka kao potisnika kuglica
sa bojom i sl.,
8. obavljanje i drugih djelatnosti koje su neophodne radi
ostvarivanja glavnih ciljeva i djelatnosti Udruženja a koji nisu u
suprotnosti sa odredbama zakona i ovog statuta.
Udruženje zastupa i predstavlja: Amer Jahić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Sportsko udruženje Paintball klub
„AREA“ Tuzla stiče svojstvo pravnog lica.
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7/28.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovića 25,
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. unaprjeđenje transplantacije i promicanje darivanja
organa u javnosti,
2. informisanje javnosti radi promicanja i razumijevanja
problematike vezane uz transplantaciju i transplantirane
bolesnike,
3. osiguranje što boljeg i kvalitetnijeg liječenja i socijalne
sigurnosti za sve dijalizirane i transplantirane osobe uz
oslobađanje od troškova liječenja i rehabilitacije,
4. informisanje i edukacija dijaliziranih i transplantiranih
bolesnika i članova njihovih porodica o transplantaciji, post
transplantacijskoj brizi, mogućim komplikacijama i pratećim
oboljenjima, mogućim terepijskim postupcima, prehrani i
načinima kojima se može pomoći u poboljšanju kvalitete života
transplantiranih bolesnika,
5. rehabilitacija i reintergacija dijaliziranih i transplantiranih
bolesnika u normalne tokove života,
6. inicirati donošenje zakonskih prijedloga koji će uticati
na ostvarenje cilja osnivanja Udruženja,
7. unaprjeđenje prava i jačanje pozicije dijaliziranih i
transplantiranih bolesnika u odlučivanju o svim pitanjima koja ih
se direktno tiču,
8. saradnja i potpora organizacijama koje dijele ciljeve
Udruženja,
9. saradnja sa zdravstvenim osobljem u svrhu promicanja
i ostvarivanja ciljeva,
10. saradnja sa privrednim subjektima, društvenim
organizacijama i udruženjima građana, vjerskim institucijama u
TK, BiH i inozemstvu na ostvarivanju programskih zadataka,
11. saradnja sa srodnim udruženjima u inozemstvu
radi izmjene iskustva, sudjelovanje na stručnim skupovima i
kongresima,
12. održavanje seminara, predavanja i radionica iz
područja djelatnosti Udruženja,
13. izdavanje biltena i informativno-edukativnih materijala
iz okvira djelatnosti Udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Lejla Karamehmedović,
predsjednica Udruženja i Eldina Softić, potpredsjednica
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području : Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženja dijaliziranih i svih
transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona stiče svojstvo
pravnog lica.
176

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012988/17 od 19.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 17/17, dana 19.4.2017. godine, upisan je:
UDRUŽENJE GRAĐANA „MOJI MALEŠIĆI“.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „MOJI MALEŠIĆI“.
Sjedište udruženja je: Hodžići bb, 75326 Malešići.

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Promovisanje volonterskog rada i volonterskih
programa,
2. Pružanje podrške i pomoći osobama u stanju socijalne
potrebe,
3. Omogućavanje marginaliziranim grupama prikladan
pristup javnom životu,
4. Obezbjeđenje humanitarne pomoći, za socijalno
ugrožene građane i članove,
5. Pribavljanje i razmjena, svih vrsta roba, kao i pružanja
određenih usluga, koje služe ostvarivanju programskih ciljeva i
djelatnosti Udruženja, a u skladu sa zakonskim propisima,
6. Uspostavljanje kontakta sa sličnim udruženjima,
ustanovama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u zemlji i
inostranstvu,
7. Educiranje javnosti o marginaliziranim grupama,
njihovim pravima, i njihovim potrebama,
8. Očuvanje životne sredine kroz razne aktivnostiekologija,
9. Pomaganje i poticanje svakog zakonitog djelovanja
kojim se olakšava život običnog čovjeka,
10. Promocija i unapređenje kulture i sporta,
11. Unapređenje saradnje i međusobne pomoći među
građanima MZ Malešići, Općine Gračanica i šire,
12. Ostale aktivnosti kojima se unapređuje rad udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Aida Mešić, predsjednik
Udruženja i Haris Hasić, dopredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA „MOJI
MALEŠIĆI“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013345/17 od 24.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 18/17, dana 24.4.2017. godine, upisano je:
Udruženje zaboravljenih demobilisanih boraca Armije Republike
Bosne i Hercegovine u Kalesiji 1992-1995.
Skraćeni naziv udruženja je: UZDBA RBiH u Kalesiji 19921995.
Sjedište udruženja je: Kalesija, Miljanovci bb, općina
Kalesija.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog statusa
demobilisanih boraca i pruža odgovarajuće vidove pomoći,
2. Prati ostvarivanja prava svojih članova i putem
nadležnih organa javne uprave Kalesija inicira donošenje
odgovarajućih mjera,
3. Prikuplja podatke o svom članstvu neophodne za rad
udruženja,
4. Učestvuje u poslovima koji se odnose na pitanje
zapošljavanja, prekvalifikacija, dokvalifikacija i školovanje
članstva,
5. Učestvuje u javnim raspravama povodom izrade i
donošenja akata kojima se uređuju prava demobilisanih boraca,
6. Organizuje sportski i kulturni život za svoje članstvo,
7. Utiče na nadležne organe u vezi stambenog
zbrinjavanja raseljenih i prognanih članova udruženja i njihovi
porodica, i učestvuje u pomoći za njihov bezbjedan povratak u
mjesta iz kojih su protjerani,
8. Zalaže se za nezavisnu, suverenu i cjelovitu Bosnu i
Hercegovinu, zajednicu ravnopravnih naroda i narodnosti koji u
njoj žive,
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9. Zalaže se za izgradnju demokratskog društva
temeljenog na slobodama, pravima i dužnostima svih svojih
građana,
10. Formira preduzeća čiji je osnivač i ulagač udruženje u
cilju bržeg zapošljavanja demobilisanih boraca,
11. Organizuje obilježavanje datuma, događaja iz
odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 – 1995 godina, kao i
njegovanje tradicija borbenog puta ratnih jedinica,
12. Vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom i
Statutom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Jahić Mirzet, predsjednik
Udruženja i Tubić Ibro, predsjednik Skupštine.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje zaboravljenih
demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine u
Kalesiji 1992-1995. stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013658/17 od 25.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 19/17, dana 25.4.2017. godine, upisan je:
Studentski parlament Univerziteta u Tuzli.
Naziv na engleskom jeziku je: Student parliament of the
University of Tuzla.
Skraćeni naziv udruženja je: SPUT.
br. 7.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Muhameda Hevaija Uskufija
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Poštivanje prava čovjeka i građana zagarantovanih
međunarodnim sporazumima,
2. Kontinuirana briga o statusnim pitanjima studenata u
vezi sa studijem,
3. Briga o studentskom standardu i pravima studenata,
4. Afirmacija moralnih, naučnih, kulturnih i intelektualnih
vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i na tim vrijednostima,
kao i na civilizacijskim tokovima, razvoj svestrane ljudske ličnosti;
5. Uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove
života, prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i
ograničenja, kao i uključenja studenata u sve tokove obnove i
razvoja Bosne i Hercegovine;
6. Zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog
procesa, te otvorenog dijaloga sa društvom;
7. Uvođenje studenata kroz obrazovni proces u naučne/
umjetničke i stručne projekte od značaja za Univerzitet u Bosni i
Hercegovini,
8. Uspostavljanje međunarodne saradnje na naučnom/
umjetničkom, kulturno-zabavnom i sportskom nivou;
9. Razvijanje ferijalne prakse u zemlji i inostranstvu, za
potrebe studenata, zasnovane na stručnim programima,
10. Obezbjeđivanje stručne literature, opreme, repromaterijala i drugih sredstava za poboljšanje nastave i studentskog
standarda,
11. Organizovanje naučnih/umjetničkih seminara, javnih tribina, kurseva i prezentacija u saradnji sa studentima,
nastavnicima i stručnim saradnicima,
12. Organizovanje studentskih putovanja i turističkih
manifestacija,
13. Organizovanje kulturno-zabavnih priredbi i takmičenja,
14. Organizovanje sportskih aktivnosti studenata,
15. Raspisivanje studentskih konkursa,
16. Ostvarivanje saradnje sa privrednim subjektima, javnim
ustanovama i državnim institucijama na polju srodnih djelatnosti,
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17. Permanentne aktivnosti na ostvarivanju optimalnih
uslova socijalno-zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenja
studenata, kao i stvaranje uslova za uključivanje diplomanata u
proces rada.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nedžad Hodžić,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Studentski parlament Univerziteta
u Tuzli stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-004498/17 od 8.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 20/17, dana 8.5.2017. godine, upisan je :
Teniski klub „NES“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Vladimira Nazora 4.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Okupljanje djece i ostalih gađana svih uzrasta u
cilju aktivnog bavljenja teniskim sportom i podizanja njegovog
kvaliteta,
2. Podizanje zdravstvene i radne sposobnosti svog
članstva i ostvarenja što boljih takmičarskih rezultata,
3. Pravilno sportsko, moralno i humano odgajanje svog
članstva,
4. Stvaranje i proširenje materijalne osnove bavljenja
teniskim sportom,
5. Učestvovanje u takmičenjima u zemlji i inostranstvu,
6. Usavršavanje i školovanje sopstvenog stručnog kadra i
održavanje veza sa odgovarajućim stručnim institucijama,
7. Učlanjivanje dobrovoljnih članova, koji će svojim
dobrovoljnim radom i prilozima pomagati u ostvarenju ciljeva
kluba,
8. Rad na propagiranju kluba i teniskog sporta,
9. Saradnja sa klubovima u zemlji i inostranstvu u cilju
razmjene iskustava, unapređenja rada i postizanja što boljih
rezultata,
10. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja kluba, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa
predsjednik Kluba.

i

predstavlja:

Berberović

Zlatko,

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Teniski klub „NES“ stiče svojstvo
pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012788/17 od 8.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 21/17, dana 8.5.2017. godine, upisan je :
Udruženje sekretara osnovnih škola Tuzlanskog kantona.
Skraćeni naziv udruženja je: USOŠ TK.
Naziv na engleskom jeziku je: Association of Secretaries of
Elementary Schools Tuzla Canton.
Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: ASES.
Sjedište udruženja je: JO OŠ „Kreka“ Tuzla, ul. Bosne
Srebrene 119, Tuzla.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

Petak, 04.08.2017. god.

1. Poticanje i povezivanje rada članova Udruženja u svrhu
zajedničkog djelovanja i jedinstvenog istupanja ka unapređivanju
djelokruga rada sekretara u osnovnim školama,
2. Poticanje mjera za napredak društvenog i ekonomskog
položaja sekretara u osnovnim školama i obrazovnom sistemu
uopšte,
3. Poticanje mjera i radnji za stručnu pravnu edukaciju,
praćenje, proučavanje i obrađivanje stručnih pitanja,
4. Saradnja i razmjena s istim ili sličnim udruženjima u
BiH, ali i inozemnim udruženjima i ustanovama u oblasti pravne,
obrazovne i druge djelatnosti,
5.
Vodi organizovanu brigu o profesionalnom i stručnom
usavršavanju svojih članova (organizuje seminare iz struke
neophodne za obavljanje poslova sekretara škole, radionice,
radne grupe, a isto tako svoje članove šalje na stručne edukacije
pogotovo one koje su vezane za pozitivno-pravnu regulativu),
6. Štiti status i profesionalni interes članova i utiče na
adekvatno vredovanje njihovog rada,
7. Obavještava i informiše članstvo o primjeni zakonske
regulative,
8. Sarađuje i razmjenjuje iskustva sa naučnim
institucijama, nadležnim ministarstvima, nadležnim sindikalnim
organizacijama i ostalim pravnim i fizičkim licima i organima od
značaj za rad Udruženja,
9. Pruža pomoć pri uvođenju novih načina rada, napretka
tehnike i tehnologije, savremenih medija i sl.,
10. Iskustvima iz prakse utiče na donošenje pozitivne
zakonske regulative,
11. Vodi evidenciju o svim svojim članovima,
12. Zalaže se za efikasno funkcionisanje pravnog sistema
uopće, davanje prijedloga nadležnim organima u pitanjima
bitnim za profesiju i učetvuje u izradi pozitivnog zakonodavstva u
odgojno-obrazovnom sistemu,
13. Stručno usavršavanje sekretara osnovnih škola
putem organiziranja i učešća na seminarima, konferencijama,
predavanjima, tribinama, radionicima, stručnim ekskurzijama,
studijskim putovanjima i sl,
14. Praćenje i učestvovanje u izmjenama i dopunama
zakona iz oblasti osnovnog obrazovanja te ostalih pozitivnih
pravnih propisa u vidu zakona ili podzakonskih akata koji regulišu
materiju odgoja i obrazovanja i ostalu materiju koja se veže za
poslove sekretara osnovne škole,
15. Uspostavljanje i održavanje saradnje sa sličnim
udruženjima i ustanovama u zemlji i inozemstvu s ciljem
potpunijeg ostvarivanja zadaća i ciljeva Udruženja,
16. Uspostavljanje i održavanje saradnje sa stručnjacima,
ustanovama, tijelima i službama u zemlji i inozemstvu na poslovima
od interesa za Udruženje s ciljem potpunijeg ostvarivanja zadaća
i ciljeva Udruženja,
17. Učlanjenje u slične domaće, međunarodne i druge
organizacije,
18. Upoznavanje javnosti sa radom i potrebama sekretara
osnivnh škola te aktivnostima Udruženja korištenjem sredstava
javnog priopćavanja,
19. Izrada i usvajanje Etičkog kodeksa Udruženja,
20. Obavljanje i drugih djelatnosti od značaja za poslove
sekretara osnovne škole.
Udruženje zastupa i predstavlja: Jasmin Jakupović,
predsjednik Udruženja i Željka Ivanović, sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje sekretara osnovnih
škola Tuzlanskog kantona stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015621/17 od 8.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 22/17, dana 8.5.2017. godine, upisan je:
Udruženje građana korisnika vodovoda “ZUKIĆI – HALILČEVIĆI”.
Sjedište udruženja je: Živinice, Priluk bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Preduzimanje aktivnosti na zaštiti izvorišta i
vodosistema u Zukićima i Halilčevićima, u skladu sa zakonom
2. Omogućavanje kvalitetnog snabdijevanje ispravnom
pitkom vodom članova Udruženja i građana u Zukića i Halilčevića,
koji su vlastitim sredstvima izgradili vodosistem,
3. Ulaganje vlastitih ili prikupljenih sredstava u izgradnju
mjesnog vodosistema i organizovanje održavanja mjesnog
vodosistema koji se koristi za distribuciju vode (bazen, kaptaža,
primarna i sekundarna mreža), u skladu sa važećim zakonima
tehničkim i dr. propisima za ovakvu vrstu objekata i pod nadzorom
nadležnih organa,
4. Zaštita izvorišta pitke vode, redovno i kontinuirano
vršenje analize ispravnosti vode, u skladu sa zakonom,
5. Preduzimanje aktivnosti na zaštiti flore i faune i uticaj
na formiranje ekološke svijesti građana,
6. Implementacija i promocija projekata za zaštitu
životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana
na aktivno sudjelovanje u tim projektima,
7. Razvijanje svijesti i edukacija organizacija, grupa
i pojedinaca u cilju buđenja ekološke svijesti, podsticanja
odgovornosti i samoinicijativnog djelovanja kao i animiranja istih
na aktivno sudjelovanje u zaštiti čovjekove okoline,
8. Prati razvoj znanosti, tehnike i tehnologije, daje
mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima, o planiranju
izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju čovjekova okoliša, sve u
funkciji održavanja ispravnim mjesnog vodosistema,
9. Preduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Poljić Rasim, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana korisnika
vodovoda „ZUKIĆI – HALILČEVIĆI“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014311/17 od 8.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 23/17, dana 8.5.2017. godine, upisano je:
UDRUŽENJE GRAĐANA UMJETNIČKA LIKOVNA KOLONIJA
VRŠANI.
Skraćeni naziv udruženja je: UG UMJETNIČKA LIKOVNA
KOLONIJA VRŠANI.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Slavinovići do br. 101.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Predstavljanje i tumačenje postignuća kulture koja čini
dio opće kulturne baštine svijeta za članove Udruženja,
2. Razvijanje i snaženje svijesti kod članova Udruženja o
važnosti kulture,
3. Organizovanje, za članove Udruženja, likovne kolonije,
književnih susreta, dramski i pozorišnih susreta, susreta muzičkih
stvaralaca kao i susreta umjetnika iz oblasti vajarstva i kiparstva,
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4. Organizovanje edukativnih seminara iz oblasti
književnosti, muzičke umjetnosti, pozorišta, slikarstva, televizije,
radija, filma, stripa, vajarstva i kiparstva, za članove Udruženja,
5. Podizanje svijesti i edukacija za manjine iz oblasti
kulture i umjetnosti za članove Udruženja,
6. Afirmacija i podizanje svijesti članova Udruženja o
očuvanju čiste životne sredine.
Udruženje zastupa i predstavlja: Jahić Fikret Izvršni direktor
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA
UMJETNIČKA LIKOVNA KOLONIJA VRŠANI stiče svojstvo
pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015599/17 od 9.5.2017.
godine u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona, u knjigu
II, pod rednim brojem 25/17, dana 9.5.2017. godine, upisano
je : UDRUŽENJE GRAĐANA MOTORISTIČKI BAR KOD
„MJESEČEVA SVJETLOST“.
Skraćeni naziv udruženja je: UG MOTORISTIČKI BAR KOD
„MJESEČEVA SVJETLOST“.
Naziv na
„MOONSHINE“.

engleskom

jeziku

je:

BIKER

BARCODE

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Klosterska 7.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Rad na razvijanju i omasovljavanju moto sporta na
Tuzlanskom kantonu,
2. Organizuje stručnu pomoć, predavanja i savjetovanja
iz područja saobraćajne kulture i propisa koji uređuju ovu oblast,
3. Radi na podizanju svijesti o bezbjednosti u saobraćaju
kako motociklista i drugih učesnika u saobraćaju i građanstva u
cjelini,
4. U ralizaciji ciljeva i zadataka Udruženja, sarađuje sa
državnim institucijama, lokalnom zajednicom i upravom, MUP-om
Tuzlanskog kantona, AMS BiH, medijima i drugim organizacijama
i udruženjima koji imalu iste i slične progamske ciljeve, kako
domaćim, tako i inostranim,
5. Objavljuje promotivni materijal o djelovanju, akcijama i
manifestacijama Udruženja,
6. Promoviše primjenu novih propisa koji regulišu
ponašanje u saobraćaju motociklista, kao najugroženije učesnike
u soabraćaju,
7. Organizuje promotivne akcije i kampanje Udruženja,
moto-susrete, sajmove, moto –takmičenja i druge vidove
druženja,
8. Organizuje članovima Udruženja učešće na skupovima,
sajmovima, takmičenjima, moto- utrkama i drugim vidovima
druženja u BiH i inostranstvu,
9. Sarađuje sa drugim, istim ili sličnim udruženjima radi
razmjene dobrih iskustava u rješavanju problema na koje nailaze
članovi Udruženja,
10. Informiše članove Udruženja, gdje i pod kojim uslovima
mogu povoljno nabaviti motocikle i prateću zaštitnu opremu,
11. Zalaže se za podizanje nivoa fizičke kulture, fizičkog i
zdravstvenog stanja građana a naročito mladih,
12. Organizuje i obavlja prevoz za vlastite potrebe u cilju
organizovanja i provođenja ciljeva i djelatnosti Udruženja,
13. Obavlja i druge aktivnosti neophodne radi ostvarivanja
glavnih djelatnosti i programskih ciljeva koji nisu u suprotnosti sa
važećim propisima i Zakonima.
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Udruženje zastupa i predstavlja: Đukić Dragan, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA
MOTORISTIČKI BAR KOD „MJESEČEVA SVJETLOST“ stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011282/17 od 9.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 26/17, dana 9.5.2017. godine, upisan je:
Auto klub „Niski Momci“.
Skraćeni naziv udruženja je: AK „Niski Momci“ .
Sjedište udruženja je: Lukavac, ul. Školska.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Propagiranje automobila kao civilizacijskog i kulturnog
dostignuća ljudskog bića,
2. Organiziranje sajmova automobila, dijelova i pribora za
automobile, u skladu sa zakonom,
3. Priređivanje izložbi automobila, u skladu sa zakonom,
4. Ostvarivanje suradnje sa odgovorajućim domaćim, i
međunarodnim udruženjima – klubovima i ljubiteljima automobila
i učlanjivanje u ta udruženja, kao i upoznavanje i druženje članova
i druženje klubova, te posjete internacionalnim susretima klubova
auto-klubovima,
5. Podučavanje prometne kulture u vožnji automobila za
članove udruženja,
6. Vršenje popravki u klubu, nabavljanje rezervnih
dijelova, izrada članskih kartica, majica i bedževa za članove
kluba,
7. Organizovanje susreta uz zabave za članove kluba i
ljubitelje automobila,
8. Nabava svjetske literature iz oblasti zadnje tehnike
automobila.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hasanović Nihad,
predsjednik Udruženja i Osmanović Senad, dopredsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Auto klub „Niski momci“ stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-016343/17 od 9.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 27/17, dana 9.5.2017. godine, upisan je:
Udruženje građana „VODOVOD RAVNINE“.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „VODOVOD RAVNINE“.
Sjedište udruženja je: Živinice, G. Višća, Kupjerusi bb
(objekat MZ G. Višća).
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Preduzimanje aktivnosti na zaštiti izvorišta i
vodosistema u Udruženja građana „VODOVOD RAVNINE“ , u
skladu sa zakonom
2. Omogućavanje kvalitetnog snabdijevanje ispravnom
pitkom vodom članova Udruženja i građana MZ Gornja Višća
(Kupjerusi, Taletovići, Salkići, Švrakići i Grab), koji su vlastitim
sredstvima izgradili vodosistem, „VODOVOD RAVNINE“,

Petak, 04.08.2017. god.

3. Rad na projektnom rješenju, kako kratkoročno, tako i
dugoročno za snabdijevanje građana zdravom i pitkom vodom,
rad na proširenju kapaciteta vodovoda,
4. U saradnji sa Općinom, Kantonom, FBiH, BiH i
međunarodnom zajednicom, a u cilju održivog povratka u
navedena područja MZ Gornja Višća, uticati da se obezbijedi
trajno snabdijevanje pitkom vodom svih građana, bez obzira na
naciju, rasu, boju kože, vjeroispovijst,
5. Ulaganje vlastitih ili prikupljenih sredstava u izgradnju
mjesnog vodosistema i organizovanje održavanja mjesnog
vodosistema koji se koristi za distribuciju vode (bazen, kaptaža,
primarna i sekundarna mreža), te povećanje koeficijenta
vodosnabdijevanja, u skladu sa važećim zakonima, tehničkim i
dr. Propisima za ovakvu vrstu objekata i pod nadzorom nadležnih
organa,
6. Obezbjeđenje uslova za vršenje minimalnog broja
propisanih analiza i higijenske ispravnosti vode za piće iz
vodovoda, u skladu sa zaknom,
7. Poptuno informisanje korisnika vode sa vodovoda i
njegovoj tehničkoj ispravnosti,
8. Organizovanje izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje
vodoopskrbnih objekaa, kao i radova na izvođenju priključaka
na glavnu vodovodnu liniju, u skladu sa važečim zakonskim,
tehničkim i drugim propisima, a sve u saradnji sa nadležnim
organima Općine,
9. Zaštita izvorišta pitke vode, redovno i kontinuirano
vršenje analize ispravnosti vode, u skladu sa zakonom,
10. Obavljanje i drugih djelatnosti u funkciji održavanja i
vodosnabdijevanja navedenih zaselaka MZ G. Višća, u skladu sa
zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Čerkezović Nusret,
predsjednik Udruženja i Salkić Avdo dopredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „VODOVOD
RAVNINE“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015851/17 od 15.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 28/17, dana 15.5.2017. godine, upisano je:
Udruženje „Kreativci“ Gračanica.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „Kreativci“.
Sjedište udruženja je: Društveni centar MZ Gračanica, ul.
Alije Izetbegovića bb, Gračanica.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Promovisanje, planiranje i organizovanje jednog
polivalentnog udruženja namijenjenog svim ljudima bez obzira na
spol, dob, etničku pripadnost, religijsku, političku ili bilo koju drugu
pripadnost i opredjeljenost, sve dok član radi za dobrobit, ciljeve i
svrhu Udruženja,
2. Organizovanje sajma (promocija, javna prezentacija i
prodaja proizvoda, stvari kao i usluga) u skladu sa Zakonom,
3. Organizovanje javnih tribina, predavanja, tematskih
seminara i savjetovanja,
4. Saradnja sa elektronskim i pisanim medijima, kao i
učešće u sredstvima informisanja, radio, tv emisije,
5. Razvijanje humanističke etike, kao i etike čuvanja i
unapređivanja čovjekove sredine,
6. Organizovanje volonterskih aktivnosti kao i razmjena
volontera,
7. Afirmacija bilo kojeg vida kulture, sporta i ekologije,

Petak, 04.08.2017. god.
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8. Promovisanje, stavljanje u funkciju i organizovanje
trenutaka okupljanja, zabava, koncerata, predstava i drugih
manifestacija koje će unaprijediti društveni i društveno-socijalni
život, kao i umjetničko i krativno izražavnje građana (rad na
integraciji i društvenoj uključenosti svih građana Općine) u skladu
sa Zakonom,
9. Organizacija raznih edukativnih radionica za odrasle i
djecu,
10. Organizacija i pružanje svih vrsta usluga članovima
udruženja,
11. Rad na poboljšanju komunkacije između lokalnih vlasti
sa građanima u cilju poboljšanja kvaliteta života,
12. Rad na investicionim projektima koji će olakšati,
uljepšati i unaprijediti život svih građana Općine Gračanica.
Udruženje zastupa i predstavlja: Maida Hadžihasanović,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje „Krativci“ Gračanica
stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-016458 /17 od 16.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 29/17, dana 16.5.2017. godine, upisan je:
Centar kreativnih aktivnosti.
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Skraćeni naziv udruženja je: UTONSSR.
Sjedište udruženja je: Srebrenik,
stadiona „Gradina“.

Sportski kompleks

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Zaštita interesa i regulisanja statusa Nogometnih/
Fudbalskih Trenera UTONSSR u Srebreniku,
2. Stručno usavršavanje Nogometnih/Fudbalskih Trenera
UTONSSR u Srebreniku,
3. Pružanje različitih vidova pomoći svojim članovima,
kao i pri licenciranju.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ibrić Ibro, predsjednik
Upravnog odbora.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje Trenera Općinskog
Nogometnog Saveza Srebrenik stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-018591/17 od 29.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 31/17, dana 29.5.2017. godine, upisano je:
UDRUŽENJE POSLODAVACA, PRIVREDNIKA I SAMOSTALNIH
PODUZETNIKA .

Skraćeni naziv udruženja je: CKA.

Sjedište udruženja je: Kalesija, Kalesija Gornja bb.

Sjedište udruženja je: Tuzla, 6. Bosanske brigade broj 37.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Okupljanje djece, omladine i odraslih u cilju bavljenja
sportom, kulturnim i drugim društveno korisnim aktivnostima,
2. Promocija, afirmacija i edukacija djece, omladine
i odraslih o sportskim, kulturnim i drugim društveno korisnim
aktivnostima,
3. Usavršavanja i educiranje sopstevenog kadra u cilju
promocije i afirmacije sportskih, kulturnih i drugih drutšveno
korisnih aktivnosti,
4. Apliciranje na projekte kod kantonalnih, entiteskih,
državnih, inostranih institucija i agencija koje promoviraju i
afirmiraju sportske, kulturne i druge društveno korisne aktivnosti,
5. Saradnja sa udruženjima i pojedincima koji promoviraju
identične vrijednosti kao „Centar kreativnih aktivnosti“,
6. Informativna djelatnost i funkcija,
7. Ograniziranje sportskih, kulturnih i drugih društveno
korisnih manifestacija.
8. Izdavanje brošura, priručnika, knjiga, publikacija u
okviru djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom,
9. sve druge aktivnosti koje se ocijene da su od interesa
za rad i egzistenciju Udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nedim Salaharević,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar udruženje Centar kreativnih
aktivnosti stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-019053/16 od 17.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 30/17, dana 17.5.2017. godine, upisan je:
Udruženje Trenera Općinskog Nogometnog Saveza Srebrenik.

1. Zajednički nastup prema svim nivoima izvršne i
zakonodavne vlasti u cilju stvaranja što boljih uslova privređivanja,
2. Da zastupa ekonomske i društvene interese svojih
članova – poslodavaca i samostalnih poduzetnika u odnosima sa
općinom i kantonom,
3. Da pruža stručnu pomoć poslodavcima u realizaciji
njihovih poslovnih programa,
4. Da štiti i ohrabri zakonske interese privrede, da informira
javnost, nadležne vlasti u općini Kalesija i višim organima vlasti
o potrebama i interesima članova koje su se pojavile u praksi,
da preduzme neophodne korake kako bi eliminirali moguće
postupke, administrativne mjere i donošenje propisa koji bi mogli
biti protivni interesima članova Udruženja,
5. Da predlaže neophodne zakonske, socijalne i
administrativne mjere za jačanje, održavanje i sistematično
razvijanje privrede općine Kalesija,
6. Da podrži efikasnost privrede, izvozne inicijative i
aktivnosti na poboljšanju standarda i kvaliteta rada i življenja,
7. Podrška
lokalnoj
privredi,
razvoju
privatnog
poduzetništva i zapošljavanju u općini Kalesija,
8. Razmjenjivati iskustva iz oblasti organizacije,
tehnologije i marketinga i dr.,
9. Organizovati i zajednički nastupati na sajmovima u
zemlji i inostranstvu,
10. Planirati i razvijati edukativnu aktivnost u oblasti
proizvodnje i organizacije poslovanja i u tom cilju sarađivati sa
zainteresovanim organizacijama i institucijama u organizaciji
kurseva, predavanja i prezentacija,
11. Iniciranje razvoja specijaliziranih biznis centara koji će
pomoći stvaranju uslova održivog ekonomskog razvoja,
12. Iniciranje i podsticanje razvoja infrastrukture za
razvoj biznis inkubatora, kao instrumenta podrške lokalnom i
regionalnom ekonomskom razvoju ,
13. Pomoć članovima udruženja pri osnivanju novih
preduzeća i poslovanja preduzeća,
14. Obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za
Udruženje, u skladu sa zakonom.
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Udruženje zastupa i predstavlja: Lović Adnan, predsjednik
Upravnog odbora Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE POSLODAVACA,
PRIVREDNIKA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA stiče svojstvo
pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015610/17 od 1.6.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 32/17, dana 1.6.2017. godine, upisan je:
Udruženje žena „DAIRE“ Suha.
Udruženje zastupa i predstavlja: „UŽ DAIRE“.
Sjedište udruženja je: Živinice, Suha bb, zgrada Doma
kulture.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Međusobno povezivanje populacije žena mlađih i
starijih životnih dobi bez obzira na socijalnu, vjersku, nacionalnu
i stranačku pripadnost, radi organizovanog kulturno-umjetničkog
djelovanja na amaterskoj osnovi,
2. Razvijanje duhovnih vrijednosti kroz njegovanje
prijateljstva i solidarnosti među ljudima,
3. Razvijanje amaterskog rada i vaspitavanja mlade
populacije kroz razne vidove rada u drutšvu i praćenje njihovog
psiho-fizičkog stanja i obrazovanja,
4. Posvećivanje posebne pažnje našoj kulturnoj baštini u
Bosni i Hercegovini,
5. Razmjena iskustava i informacija sa istim i sličnim
udruženjima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mirna Čamdžić, predsjednik
Udruženja i Hajrija Hodžić, potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje žena „DAIRE“ Suha
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-017868/17 od 05.06.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 33/17, dana 05.06.2017. godine, upisano je
udruženje: „UDRUŽENJE KLUB AMERIČKOG FUDBALA TUZLA
SALTMINERS“.
Skraćeni naziv: „UDRUŽENJE KAF TUZLA SALTMINERS“
Sjedište udruženja je: Rudarska b7, 75 000 Tuzla.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. doprinos razvoju američkog fudbala na području Bosne
i Hercegovine,
2. edukacija i pružanje pomoći članovima i drugim
zainteresovanim licima koja se bave američkim fudbalom te
drugim sportovima, a posebno u smislu podizanja svijesti o
vrijednostima i načelima američkog fudbala u regiji i svijetu,
3. organizacija i učestvovanje u svim vrstama natjecanja
u američkom fudbalu u BiH, te regiji i u svijetu te osnivanje Lige
i Saveza američkog fudbala u BiH u cilju ostvarivanja ciljeva i
zadataka Udruženja.

Petak, 04.08.2017. god.

Udruženje zastupa i predstavlja: Nerim Tuzlak, predsjednik
Udruženja, Semir Hasić, Amar Kalajlić, Esmir Buljubašić, Belmin
Šehanović, zamjenici predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području : Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar „UDRUŽENJE KLUB AMERIČKOG
FUDBALA TUZLA SALTMINERS“, stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-16956/17 od 06.06.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 34/17, dana 06.06.2017. godine, upisano je
udruženje: Udruženje „Duvački orkestar“-Živinice.
Skraćeni naziv: „D O Ž“.
Sjedište udruženja je: Ulica Oslobođenja broj 3, Živinice.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. okupljanje i udruživanje ljubitelja klasične muzike i
muzičke umjetnosti uopšte, u cilju unapređenja muzičke kulture
i imjetnosti,
2. podsticanje stvaralaštva, obrazovanja i usavršavanja u
ovoj oblasti,
3. pripremanje i izvođenje djela muzičke umjetnosti,
4. organizovanje i realizacija različitih formi edukacije
članova, u skladu sa zakonom i unapređenje stručnih i umjetničkih
sposobnosti članova,
5. organizovanje koncerata i drugih kulturnih manifestacija,
festivala, smotri,
6. učešće na kulturnim manifestacijama u zemlji i
inostranstvu po pozivu, prijavi ili dogovoru,
7. organizovanje klubova i sekcija i podsticanje razvoja i
unapređenje kulturne i muzičke umjetnosti uopšte,
8. pripremanje i produkcija publicističkih, video, audio
kreacija članova ili vanjskih saradnika udruženja u skladu sa
zakonom,
9. suradnja sa drugim umjetničkim i sličnim udruženjima i
organizacijama u zemlji i inostranstvu,
10. afirmacija kulturnih vrijednosti Bosne i Hercegovine i
stvaralaca iz ovog područja,
11. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Faruk Hatunić, predsjednik
Udruženja i Ejub Husejnović, Potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području : Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje „Duvački orkestar“Živinice, stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-17479/17 od 12.06.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 36/17, dana 12.06.2017. godine, upisano je
udruženje: RUKOMETNI KLUB VETERANA „GRAČANICA 1956“
GRAČANICA.
Skraćeni naziv: RKV GRAČANICA 1956.
Sjedište udruženja je: Gračanica, ul. 111. Gračaničke
brigade bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

1. očuvanje rukometne tradicije na području TK,
2. poticanje i unaprijeđenje rukometnog sporta na
teritoriji TK, te saradnja sa rukometnim klubovima na teritoriji TK,
Federacije BiH i BiH,
3. organizacija i sprovođenje takmičenja veteranske
rukometne sekcije,
4. zastupanje interesa i zaštita prava svojih članova
prema trećim licima te rješavanje sporova među njima u okviru
fair play-a i pozitivno pravnih propisa, bez prisustva rasne,
vjerske, političke, spolne ili drugog oblika diskriminacije,
5. klub ostvaruje saradnju i uspostavlja odnose, te
usklađuje interese svojih članova u odnosima sa svim drugim
sportskim organizacijama i institucijama sistema vezanih za
veteranski kao i sport uopšte,
6. predstavljanje i afirmacija TK, Federacije BiH, države
Bosne i Hercegovine na međunarodnim takmičenjima,
7. zadaci Kluba proizilaze iz odredaba ovog Statuta, te
odredaba Statuta i propisa RS BiH, EHF-a i IHF-a, te pozitino
pravnih propisa vezanih za pravo i finansiko djelovanje Kluba.
Udruženje zastupa i predstavlja: Besim Duraković,
predsjednik Upravnog odbora i Dino Čolić, zamjenik predsjednika
Upravnog odbora.
Udruženje će djelovati na području : Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar RUKOMETNI KLUB VETERANA
„GRAČANICA 1956“ GRAČANICA, stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-018541/17 od 07.06.2017.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
227, dana 07.06.2017. godine, upisana je slijedeća promjena:
1. Razrješava se raniji član Upravnog odbora
ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA
OPĆINE GRAČANICA Mešić Hasib. Umjesto njega se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Mešić Izeta, Grahić Emina i
Hamzić Refija, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Girotić
Rašida, Osmanhodžić Refija, Mujkić Sadeta, Karić Zikreta, Delić
Hasib, Hotić Jasminka, Džafić Bahrija i Čosić Abid.
195

O G

L

A

S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-018000/17 od 07.06.2017.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
116, dana 07.06.2017. godine, upisane su slijedeće promjene:
1. Imenuju se članovi Upravnog odbora UDRUŽENJA
GRAĐANA LOVAČKO DRUŠTVO „ZELEMBOJ“ BANOVIĆI:
Idrizović Mirzet, Abdulahović Damir, Ikanović Džemo, Hadžić
Zaim., Husić Rasim, Karić Muhamed, Mujkić Nevres, Brkić
Ramiz, Rahmanović Suad i Softić Mehmed.
2. Odobrava se Statut UDRUŽENJA GRAĐANA
LOVAČKO DRUŠTVO „ZELEMBOJ“ BANOVIĆI shodno Odluci
od 18.03.2017. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog
kantona
broj:
UP1-06/1-05-018578/17
od
07.06.2017. godine u Registar udruženja građana u knjigu II,
pod rednim brojem 516, dana 07.06.2017. godine, upisane su
slijedeće promjene:
1. Udruženje „IZVOR SELSEBIL“ vrši promjenu
predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg
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predsjednika Osmanbegović Eldina, imenuje novoizabrani
predsjednik Smajlović Asim.
2. Razrješavaju se raniji članovi
Upravnog odbora
Udruženja „IZVOR SELSEBIL“: Smajlović Asim, Mušić Denis,
Hodžić Elvir, Smajić Miralem, Meštrić Osman, Smajlović Fikra
i Siočić Elvedina. Umjesto njih se imenuju novi član Upravnog
odbora Husić Ibro, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Dukić
Fahrudin, Klopić Senad, Hatunić Admir i Osmanbegović Eldin.
3. Udruženje „IZVOR SELSEBIL““ predstavlja i zastupa
Smajlović Asim, novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto
Osmanbegović Eldina, dosadašnjeg predsjednika Udruženja.
4. Odobrava se Statut Udruženja „IZVOR SELSEBIL“
shodno Odluci od 14.05.2017. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-018981/17 od 07.06.2017.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
478, dana 07.06.2017. godine, upisane su slijedeće promjene:
1. ODBOJKAŠKI KLUB „KULA-GRADAČAC“ vrši promjenu
predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Novalić Mirsada, imenuje novoizabrani predsjednik
Bajrektarević Fikret.
2. Razrješava se raniji član Izvršnog odbora ODBOJKAŠKOG
KLUBA „KULA-GRADAČAC“ Bajrektarević Fikret. Umjesto njega
se imenuje novi član Izvršnog odbora Novalić Mirsad, a i dalje
ostaju članovi Izvršnog odbora Vejzović Nihad, Šimić Marijan,
Avdić Muhamed, Vidović Andrija, Džidić Elvir i Kikić Jasmin.
3. ODBOJKAŠKI KLUB „KULA-GRADAČAC“ predstavlja
i zastupa Vejzović Nihad predsjednik Kluba, Avdić Muhamed
sportski direktor i Novalić Mirsad član Predsjedništva Kluba.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta ODBOJKAŠKOG
KLUBA „KULA-GRADAČAC“ shodno Odluci od 26.05.2017.
godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015081/17 od 2.6. 2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II
pod rednim brojem 680/12, dana 2.6.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje mladih “ZEFIR”mijenja sjedište tako što je
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Srebreniku ul. Kulina Bana bb,
sada sjedište u Srebreniku ul. Srebreni grad broj 1.
2. Udruženje
mladih
“ZEFIR”
vrši
promjenu
potpredsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnih
potpredsjednika Bjelić Adnana i Husejnović Selme imenuju
novoizabrani potpredsjednici Moranjkić Tarik i Bjelić Mahir.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja mladih “ZEFIR”: Husejnović Selma, Kavgić Refija,
Dedić Esad, Moranjkić Mesud, Moranjkić Merima i Bijelić Adnan.
Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Moranjkić
Tarik, Bašić Emina, Smajić Selma i Džaferović Jasmina a i dalje
ostaju članovi Upravnog odbora : Brašnjić Jasmin, Bjelić Mahir,
Hodžić Šefik, Hodžić Dilista i Džombić Emir.
4. Udruženje mladih “ZEFIR” predstavlja i zastupa
Brašnjić Jasmin predsjednik Udruženja i Moranjkić Tarik i Bjelić
Mahir novoizabrani potpredsjednici umjesto Bjelić Adnana i
Husejnović Selme dosadašnjih potpredsjednika.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja
mladih “ZEFIR” shodno Odluci od 30.11.2016. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-016297/17 od 15.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II,
pod rednim brojem 422, dana 15.5.2017. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Tuzlanskom
kantonu vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Bajramović Halila imenuje
novoizabrani predsjednik Šehović Nihad i promjenu predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Zilkić
Fuada imenuje novoizabrani predsjednik: Mustafičić Edvad.
2. Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Tuzlanskom
kantonu predstavlja i zastupa Šehović Nihad, novoizabrani
predsjednik Skupštine umjesto Bajramović Halila dosadašnjeg
predsjednika i Mustafičić Edvad novoizabrani predsjednik
Udruženja umjesto Zilkić Fuada, dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-016635/17 od 15.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II ,
pod rednim brojem 650/12 , dana 15.5.2017. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Centar za turski jezik i kulturu “Levent predstavlja i
zastupa Berberović Šejla predsjednik Udruženja i Berberović
Nedim generalni sekretar Udruženja.
2. Imenuju se članovi Upravnog odbora Centra za turski
jezik i kulturu “Levent”: Berberović Šejla, Berberović Nedim i
Hadžimustafić Lejla.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015113/17 od 15.5.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 31, dana 15.5.2017. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Upisuje se prestanak rada CENTRA ZA EVROPSKE
INTEGRACIJE I EDUKACIJU u Registar udruženja građana
Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 31.
2. Udruženje je prestalo sa radom 12.4.2017. godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015108/17 od 15.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 10, dana 15.5.2017. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Upisuje se prestanak rada OMLADINSKOG
PARLAMENTA TUZLA u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 10.
2. Udruženje je prestalo sa radom 10.4.2017. godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-016290/17 od 10.5.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu

Petak, 04.08.2017. god.

I, pod rednim brojem 312, dana 10.5.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. OMLADINSKI POKRET „REVOLT“ vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Begić Elmire, imenuje novoizabrani predsjednik
Divković Anamarija i promjenu potpredsjednika Udruženja tako
što se umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Popović Dejana
imenuje novoizabrani potpredsjednik Ćerimović Mirnes.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
udruženja OMLADINSKI POKRET „REVOLT“: Popović Dejan,
Dahić Tarik, Dedić Alma, Mahmutović Anisa i Živković Vedran.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Ćerimović
Mirnes, Pirić Alma, Vilušić Daria, Okanović Merisa i Džafić Azra,
a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Hujdur Ajša i Begić
Elmira.
3. OMLADINSKI POKRET „REVOLT“ predstavlja i
zastupa: Divković Anamarija, novoizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Begić Elmire dosadašnjeg predsjednika, Ćerimović
Mirnes novoizabrani potpredsjednik Udruženja, umjesto Popović
Dejana dosadašnjeg poptredsjednika i Pirić Alma novoizabrani
sekretar Udruženja umjesto Zupan Nine dosadašnjeg sekretara.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta udruženja
OMLADINSKI POKRET „REVOLT“ shodno Odluci od 9.4.2017.
godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014296/17 od 10.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 104, dana 10.5.2017. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Sportski klub invalida sjedeće odbojke „SINOVI
BOSNE” Lukavac vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora,
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Muharemović
Fahrudina imenuje novoizabrani predsjednik Tokić Vehbija.
2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora Sportskog
kluba invalida sjedeće odbojke „SINOVI BOSNE„ Lukavac:
Jusufović Ermin .Umjesto njega se imenuje novi član Upravnog
odbora Tokić Vehbija a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Muharemović Fahrudin, Tokić Enis, Kasumović Sead i Bjelić
Rasim.
3. Sportski klub invalida sjedeće odbojke „SINOVI BOSNE”
Lukavac
predstavlja i zastupa: Tokić Vehbija novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora umjesto Muharemović Fahrudina
dosadašnjeg predsjednika, Tokić Enis potpredsjednik Upravnog
odbora i Mujić Eniz novoizabrani sekretar Udruženja umjesto Tokić
Vehbije dosadašnjeg sekretara.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-016185/17 od 10.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I pod
rednim brojem 142/14, dana 10.5.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje „Atletsko rekreativni klub Rekreativci“
mijenja sjedište Udruženja, tako što je umjesto ranijeg sjedišta u
Tuzli , Nesiba Malkića broj 17. sada sjedište u Tuzli, Turalibegova
15 a.
2. Udruženje „Atletsko rekreativni klub Rekreativci“
vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Tobudić Amira imenuje novoizabrani
predsjednik Suljić Suad i promjenu potpredsjednika tako što se
umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Nedić Mladena imenuje
novoizabrani potpredsjednik Hadžić Adnan.

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja „Atletsko rekreativni klub Rekreativci“: Omerbegović
Vahidin, Zahirović Antonio, Zukić Rahima i Bektašagić Emir.
Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Hurić
Edin i Kasumović Senad a i dalje ostaje član Upravnog odbora
Halilović Mirzet.
4. Udruženje „Atletsko rekreativni klub Rekreativci“
predstavlja i zastupa Suljić Suad novoizabrani predsjednik
Udruženja umjesto Tobudić Amira dosadašnjeg predsjednika
i Hodžić Adnan novoizabrani potpredsjednik umjesto Nedić
Mladena dosadašnjeg potpredsjednika.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja
„Atletsko rekreativni klub Rekreativci“
shodno Odluci od
17.4.2017. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014779/17 od 10.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 23, dana 10.5.2017. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Lukavac vrši
promjenu predsjednika Društva tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Tunjić Bože imenuje novoizabrani predsjednik
Župarić Andrija.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Hrvatskog kulturnog društva Napredak Lukavac: Božić Josip,
Tomić Gordana i Tunjić Andrea. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Tomić Monika, Tomić Vilušić Božana,
Jokić Aneta i Gavrilović Drago a i dalje ostaju članovi Upravnog
odbora: Župarić Andrija, Tomić Ema, Jokić Miodrag, Tunjić Mario,
Mott Željko, Tomić Dragan, Tomić Zoran, Pejić Stjepan i Tunjić
Šimo.
3. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Lukavac
predstavlja i zastupa Župarić Andrija novoizabrani predsjednik
Društva umjesto Tunjić Bože dosadašnjeg predsjednika, Jokić
Miodrag i Tomić Ema dopredsjednici Društva.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog
kulturnog društva Napredak Lukavac shodno Odluci od 26.3.2017.
godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015060/17 od 10.5.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 354, dana 10.5.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje penzionera/umirovljenika Općine Lukavac
vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Morenjačkić Ramiza imenuje
novoizabrani predsjednik Mosorović Mustafa.
2. Razrješava se raniji član Izvršnog odbora Udruženja
penzionera/umirovljenika Općine Lukavac: Mosorović Mustafa.
Umjesto njega se imenuje novi član Izvršnog odbora: Karić
Ćazim, a i dalje ostaju članovi Izvršnog odbora: Mehinović Sead,
Huskić Zarfa, Dedić Mehmed, Milinkić Sulejman, Bende Dragan,
Vehabović Alaga i Hodžić Hazim.
3. Udruženje
penzionera/umirovljenika
Općine
Lukavac predstavlja i zastupa Mosorović Mustafa novoizabrani
predsjednik Skupštine umjesto Morenjačkić Ramiza dosadašnjeg
predsjednika i Mehinović Sead predsjednik Izvršnog odbora .
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005762/17 od 05.05.2017.
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godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 885, dana 05.05.2017. godine, upisane su sljedeće
promjene:
1. Udruženje studenata fakulteta elektrotehnike u Tuzli,
vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Selimović Edina, imenuje novoizabrani
predsjednik Mekić Nusmir.
2. Rarješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja studenata fakulteta elektrotehnike u Tuzli: Nakičević
Ajdin, Sakić Mirza i Selimović Edin. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Galijašević Arnela, Baralić Maida i
Hodžić Nevres, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Mekić
Nusmir, Alibegović Mirza i Jusufović Adi.
3. Udruženje studenata fakulteta elektrotehnike u Tuzli,
predstavlja i zastupa Hrvić Menisa, predsjednik Skupštine i Mekić
Nusmir, novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Selimović
Edina, dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013855/17 od
21.4.
2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
I, pod rednim brojem 433/16, dana 21.4.2017. godine upisana
je slijedeća promjena:
1. Udruženje Omladinsko društvo „Miris nade“ vrši
promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Islamović Mirze imenuje novoizabrani
predsjednik Malkić Adis i promjenu zamjenika predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika
predsjednika Malkić Adisa imenuje novoizabrani zamjenik
predsjednika Malkić Sanela.
2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora Udruženja
Omladinsko društvo „Miris nade“: Islamović Mirza. Umjesto njega
se imenuje novi član Upravnog odbora:Malkić Sanela, a i dalje
ostaju članovi Upravnog odbora: Malkić Adis i Okanović Muamer.
3. Udruženja Omladinsko društvo „Miris nade“ predstavlja
i zastupa Malkić Adis novoizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Islamović Mirze dosadašnjeg predsjednika i Malkić
Sanela novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto Malkić Adisa
dosadašnjeg zamjenika predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012630/17 od 21.4. 2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 160/14 , dana 21.4.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje nezavisnih privrednika i intelektualaca
iz općine Kalesija vrši promjenu naziva tako što je sada naziv
Udruženje nezavisnih privrednika i intelektualaca općine Kalesija
i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg
skraćenog naziva Udruženje NPI iz općine Kalesija sada skraćeni
naziv Udruženje NPI Kalesija.
2. Udruženje nezavisnih privrednika i intelektualaca
općine Kalesija vrši promjenu predsjednika Skupštine tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Ušćuplić Hasana
imenuje novoizabrani predsjednik Hasanović Mersad, promjenu
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Džafić Seada imenuje novoizabrani predsjednik
Hukić Mensur i promjenu zamjenika predsjednika Upravnog
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Hasanović
Fuada imenuje novoizabrani zamjenik Omerović Muhamed.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja nezavisnih privrednika i intelektualaca općine Kalesija:
Džafić Sead, Hasanović Fuad i Ušćuplić Vildan.
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4. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora:
Suljkanović Fikret, Tarabić Alma, Jožef Ivica, Alić Sead, Rizvić
Mersudin, Hamidović Rasim, Karić Ibrišim, Mulahalilović Samra
i Hamzić Senad, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Hukić Mensur, Selimović Kasim, Omerović Muhamed, Hadžić
Muhamed, Džafić Izudin i Tosunbegović Dževad.
5. Udruženje nezavisnih privrednika i intelektualaca
općine Kalesija predstavlja i zastupa Hukić Mensur novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora umjesto Džafić Seada dosadašnjeg
predsjednika, Selimović Kasim zamjenik predsjednika i Omerović
Muhamed novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto Hasanović
Fuada dosadašnjeg zamjenika predsjednika.
6. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja
nezavisnih privrednika i intelektualaca općine Kalesija shodno
Odluci od 4.3.2017. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013402/17 od 19.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 697/13, dana 19.4.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje nogometnih sudija i instruktora u Općini
Srebrenik vrši promjenu predsjednika Izvršnog odbora, tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Buljubašić Mevludina
imenuje novoizabrani predsjednik Tursunović Sadmir i promjenu
potpredsjednika Izvršnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
potpredsjednika Ibrić Ibre imenuje novoizabrani potpredsjednik
Zukić Edis.
2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora
Udruženja nogometnih sudija i instruktora u Općini Srebrenik:
Buljubašić Mevludin, Ibrić Ibro, Husarić Nuraga i Delić Mahmut.
Umjesto njih imenuju se novi članovi Izvršnog odbora: Tursunović
Sadmir, Zukić Edis, Smajlović Damir i Omerović Selma a i dalje
ostaje član Izvršnog odbora Smajlović Mehmedalija.
3. Udruženje nogometnih sudija i instruktora u
Općini Srebrenik predstavlja i zastupa Tursunović Sadmir
novoizabrani predsjednik Izvršnog odbora umjesto Buljubašić
Mevludina dosadašnjeg predsjednika i Zukić Edis novoizabrani
potpredsjednik Izvršnog odbora umjesto Ibrić Ibre dosadašnjeg
potpredsjednika .
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012733/17 od 12.4.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu
I, pod rednim brojem 308, dana 12.4.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Upisuje se prestanak rada Udruženja veterana rata
1992-1995 liječenih od postraumatskog stresnog poremećaja
općine Živinice u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
I, pod rednim brojem 308.
2. Udruženje je prestalo sa radom 27.3.2017.godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011645/17 od 12.4.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 118, dana 12.4.2017. godine upisana
je slijedeća promjena:
1. Organizacija demobilisanih boraca općine Tuzla
vrši promjenu naziva tako što je sada naziv Organizacija
demobilisanih boraca Grada Tuzla i promjenu skraćenog naziva
tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva ODB općine

Petak, 04.08.2017. god.

Tuzla sada skraćeni naziv ODB Grada Tuzla.
2. Organizacija demobilisanih boraca Grada Tuzla
mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli
ul. Ludvika Kube 7/21, sada sjedište u Tuzli ul. Filipa Kljajića broj
22.
3. Organizacija demobilisanih boraca Grada Tuzla
vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Aziri Sadila imenuje novoizabrani
predsjednik Livadić Jasmin.
4. Organizaciju demobilisanih boraca Grada Tuzla
predstavlja i zastupa Ahmić Mirza predsjednik Organizacije, Jahić
Nijaz dopredsjednik Organizacije i Livadić Jasmin novoizabrani
predsjednik Skupštine umjesto Aziri Sadila dosadašnjeg
predsjednika.
5. Odobrava se izmjena i dopune Statuta Organizacije
demobilisanih boraca Grada Tuzla shodno Odluci od 22.3.2017.
godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012833/17 od 12.4.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 99, dana 12.4.2017. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. „Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i
demokratije“ za predsjednika Skupštine imenuje Zonić Amira.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta „Radio
Kameleona – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije“
shodno Odluci od 2.3.2017. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014223/17 od 12.4.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu
II, pod rednim brojem 925, dana 12.4.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Upisuje se prestanak rada UNIJE STUDENATA
UNIVERZITETA U TUZLI u Registar udruženja građana
Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 925.
2. Udruženje je prestalo sa radom 6.4.2017. godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012586/17 od 10.4.
2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
II, pod rednim brojem 695/13, dana 10.4.2017. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Udruženje nogometnih instruktora i sudija u Banovićima
vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Udruženja Mujagić Davora imenuje
novoizabrani predsjednik Kuljaninović Zikret.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja nogometnih instruktora i sudija u Banovićima: Mujagić
Davor, Mujić Elvis i Smajlović Ruzmir. Umjesto njih imenuju se
novi članovi Upravnog odbora: Kuljaninović Zikret, Mehinović
Mensur i Salanović Elvis a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Đerzić Mujo i Grgić Milan.
3. Udruženje nogometnih instruktora i sudija u Banovićima
predstavlja i zastupa Kuljaninović Zikret novoizabrani predsjednik
Udruženja umjesto Mujagić Davora dosadašnjeg predsjednika i
Đerzić Mujo potpredsjednik Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011700/17 od 7.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 99/13, dana 7.4.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti
Tuzlanskog kantona “Snaga” vrši promjenu predsjednika
Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Antić
Drage imenuje novoizabrani predsjednik Pirić Meliha, promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Haračić Mirele imenuje novoizabrani predsjednik
Ajdaslić Suad i promjenu potpredsjednika Udruženja tako što
se umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Ajdalić Suada imenuje
novoizabrani potpredsjednik Kartal Amira.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja osoba oboljelih od reumatskih bolesti Tuzlanskog
kantona “Snaga”: Haračić Mirela, Ajdaslić – Okanović Amira,
Mulalić Mejra i Jašić Eldisa. Umjesto njih imenuju se novi
članovi Upravnog odbora: Kartal Amira, Džaferagić Franca
Azra, Ademović Izadeta i Džaferagić Erkam a i dalje ostaje član
Upravnog odbora: Ajdaslić Suad.
3. Udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti
Tuzlanskog kantona “Snaga” predstavlja i zastupa Ajdaslić
Suad novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Haračić
Mirele dosadašnjeg predsjednika i Kartal Amira, novoizabrani
potpredsjednik Udruženja umjesto Ajdaslić Suada dosadašnjeg
potpredsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010523/17 od 7.4.2017.
godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim brojem 196/14,
dana 7.4.2017. godine, upisane su sljedeće promjene:
1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja porodica „Porodični Ruralni Edukativni Centar“
Živinice: Bojić Muamera i Džananović Nevres. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Upravnog odobra: Kalajac Asmir i
Mehmedović Mensur a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Karić Said, Nurkić Nesiba, Noćajević Sead, Mujčinović Fehim,
Bešić Salko, Bojić Sejdefa i Muhić Ramiz.
2. Udruženje porodica „Porodični Ruralni Edukativni
Centar“ Živinice predstavlja i zastupa Karić Said, predsjednik
Udruženja.
Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Korajac Alenu,
predsjedniku Skupštine.
3. Odobrava se Statut Udruženja porodica „Porodični
Ruralni Edukativni Centar“ shodno Odluci od 22.2.2017. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011751/17 od 7.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 475, dana 7.4.2017. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. UDRUŽENJE
STUDENATA
EDUKACIJSKOREHABILITACIJSKOG FAKULTETA U TUZLI vrši promjenu
predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Delić Edine imenuje novoizabrani predsjednik Vasilj
Danijel i promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Kačka Muljaima imenuje novoizabrani
predsjednik Rekić Amila.
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2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJASTUDENATAEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG
FAKULTETA U TUZLI: Kačka Muljaim, Osmanović Armin, Hodžić
Alen, Milivojević Dajana, Delić Edina, Glinac Alma, Beganović
Melvisa, Veljačić Zehrudina i Pjević Elzana. Umjesto njih imenuju
se novi članovi Upravnog odbora: Rekić Amila, Avdić Benjamin,
Ćerimović Mirnes, Sujoldžić Azra, Vasilj Danijel, Mehanović Amila i
Taletović Lama .
3. UDRUŽENJE STUDENATA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETA U TUZLI predstavlja i zastupa:
Rekić Amila novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Kačka
Muljaima dosadašnjeg predsjednika.
4. Odobrava se Statut UDRUŽENJA STUDENATA
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETA U TUZLI
shodno Odluci od 27.3.2017. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05- 011972/17 od 7.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 463, dana 7.4.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje nogometnih sudija i instruktora u općini
Kalesija u Kalesiji vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Karić Nesiba
imenuje novoizabrani predsjednik Smajić Jasmin.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja nogometnih sudija i instruktora u općini Kalesija u
Kalesiji : Karić Nesib, Džafić Zijad i Hukić Mevludin. Umjesto njih
imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Smajić Jasmin, Mešić
Besim i Avdić Admir a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora
Pezić Ševal i Džafić Damir.
3. Udruženja nogometnih sudija i instruktora u općini
Kalesija u Kalesiji predstavlja i zastupa Smajić Jasmin novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora umjesto Karić Nesiba dosadašnjeg
predsjednika
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05- 011748/17 od 6.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II ,
pod rednim brojem 407, dana 6.4.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje žena
„Doboj Istok“ vrši promjenu
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Subašić Sajide imenuje novoizabrani predsjednik
Karić Mirsada i promjenu predsjednika Udruženja tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Karić Hatidže imanuje
novoizabrani predsjednik Hodžić Sabina.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja žena „Doboj Istok“: Babić Ajiša, Škrebo Amela,
Bećirović Nedžba, Mačić Refika. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Konjić Mejrima, Dautović Izeta, Hrnjićić
Elvira, Alibašić Mihana i Suljkanović Sabina, a i dalje ostaju
članovi Upravnog odbora: Osmanbegović Nataša, Omerhodžić
Nevzeta, Babić Fatima i Hodžić Sabina.
3. Udruženje žena „Doboj Istok“ predstavlja i zastupa
Karić Mirsada, novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto
Subašić Sajide dosadašnjeg predsjednika i Hodžić Sabina
novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Karić Hatidže
dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05- 011626/17 od 6.4.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 450/16, dana 6.4.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010443/17 od 3.4. 2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 157/14, dana 3.4.2017. godine upisana je sljedeća
promjena:

1. Udruženje mladih aktivista Kalesija vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Zulić Mensura imenuje novoizabrani predsjednik
Subašić Jasmin.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženje mladih aktivista Kalesija: Alić Šemsudin, Hibić Mirza,
Zulić Emir i Zulić Mensur. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Subašić Jasmin, Avdić Aldin, Bajrić Damir i
Pašalić Amal a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Subašić
Aljo, Subašić Džafer i Salihović Vahidin.
3. Udruženje mladih aktivista Kalesija predstavlja i
zastupa Subašić Jasmin novoizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Zulić Mensura dosadašnjeg predsjednika, Alić Šemsudin
potpredsjednik Udruženja i Subašić Aljo predsjednik Skupštine.
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1. Asocijacija studenata Farmaceutskog fakulteta u Tuzli
“FARMAKON” vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Ademović Aldine imenuje
novoizabrani predsjednik Mejremić Rešid i promjenu predsjednika
Asocijacije tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Smajić
Anela imenuje novoizabrani predsjednik Jahić Tarik.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Asocijacija studenata Farmaceutskog fakulteta u Tuzli
“FARMAKON”: Duspara Kristina, Piralić Irfan, Zonić Anela,
Adembegović Edin, Marić Vedrana i Pastuhović Vedran. Umjesto
njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Bjelošević Demir,
Tabaković Muamera, Akeljić Amila, Omersoftić Amila, Suljić
Azra, Kalesić Ismar, Sijarčić Amila, Plančić Ammar, Kajtazović
Haris, Bojić Emrah, Simić Nevena, Islamović Berina, Bukvić
Sanel,Efendić Minela, Hasanbašić Azra i Hamzić Merima.
3. Asocijaciju studenata Farmaceutskog fakulteta u Tuzli
“FARMAKON”. predstavlja i zastupa Jahić Tarik novoizabrani
predsjednik Asocijacije umjesto Smajić Anela dosadašnjeg
predsjednika.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Asocijacije
studenata Farmaceutskog fakulteta u Tuzli “FARMAKON” shodno
Odluci od 15.11.2016. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010020/17 od 3.4.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 86, dana 3.4.2017. godine upisana
je slijedeća promjena:
1. UDRUGA DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA HVO TK mijenja sjedište tako što je umjesto
dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. Ludvika Kube broj 7 sada sjedište
u Tuzli, ul. Filipa Kljajića broj 22.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUGE
DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA HVO
TK shodno Odluci od 12.1.2017. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009963/17 od 3.4.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 829, dana 3.4.2017. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. NOGOMETNI KLUB „JEDINSTVO“ LUKAVICA, vrši
promjenu predsjednika Skupštine Kluba tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Mujkanović Sulejmana, imenuje
novoizabrani predsjednik Omerović Šekib i promjenu predsjednika
Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Omerović
Mehmeda imenuje novoizabrani predsjednik Kluba Omerović
Šekib.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
NOGOMETNOG KLUBA „JEDINSTVO“ LUKAVICA: Ćurić Salih,
Grabovica Hamid, Omerović Hasib, Subašić Sulejman, Bašić
Zijad, Bašić Edin i Čamdžić Ševal. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Omerović Šekib, Omerović Mustafa,
Aljić Omer, Hasanamidžić Ševal, Mujakić Adin, Hasić Kenan
i Bekrić Adil, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Mulalić
Jasmin i Omerović Mehmed.
3. NOGOMETNI KLUB „JEDINSTVO“ LUKAVICA predstavlja i zastupa: Omerović Šekib, novoizabrani predsjednik
Kluba umjesto Omerović Mehmeda dosadašnjeg predsjednika.
4. Odobrava se Satut NOGOMETNOG
KLUBA
„JEDINSTVO“ LUKAVICA shodno Odluci od 30.12.2016. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011003/17 od 3.4.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 248, dana 3.4.2017. godine, upisana
je sljedeća promjena:
1. UDRUŽENJE GRAĐANA RADIO KLUB “STJEPAN
POLJE” vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Memić Mevludina, imenuje
novoizabrani predsjednik Hasić Behad.
2. Razrješava se raniji člani Upravnog odbora
UDRUŽENJA GRAĐANA RADIO KLUB “STJEPAN POLJE”:
Memić Mevludin. Umjesto njega se imenuje novi član Upravnog
odbora: Hasić Behad, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Halilčević Rešid, Memić Mevludin, Ahmetović Izudin, Bašić
Mehmed, Hasić Ibrahim i Halilčević Ferida.
3. UDRUŽENJE GRAĐANA RADIO KLUB “STJEPAN
POLJE” predstavlja i zastupa: Hasić Behad novoizabrani
predsjednik Udruženja umjesto Memić Mevludina dosadašnjeg
predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011603/17 od 31.3.
2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
I, pod rednim brojem 187/14 , dana 31.3.2017. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Udruženje trgovaca „STARA TRŽNICA“ vrši promjenu
predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Hasanefendić Mirele imenuje novoizabrani
predsjednik Ramić Zerina i promjenu predsjednika Skupštine
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Hasanefendić
Adnana imenuje novoizabrani predsjednik Kapetanović Edin.

Petak, 04.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

2. Udruženje trgovaca „STARA TRŽNICA“ predstavlja
i zastupa Ramić Zerina novoizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Hasanefendić Mirele dosadašnjeg predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010083/17 od 22.3.2017.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I , pod
rednim brojem 293/15, dana 22.3.2017. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. Udruženje - kreativna radionica „Leptir“ vrši promjenu
predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Maslić Emire imenuje novoizabrani predsjednik
Brčinović Sonja.
2. Udruženje - kreativna radionica „Leptir“ predstavlja
i zastupa Brčinović Sonja novozabrani predsjednik Udruženja
umjesto Maslić Emire dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003567/17 od 10.3.2017.
godine u Registar udruženja građana, u knjigu I, pod rednim
brojem 483, dana 10.3.2017. godine upisane su sljedeće
promjene:
1. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora
Sportskog saveza Općine Kladanj; Selimbašić Fuad, Krekić
Muhamed, Šarić Damir i Kopić Sanel. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Izvršnog odbora: Šarac Amel, Hajdarević Ševal,
Kasapović Asim i Mujić Zihnija, a i dalje ostaju članovi Izvršnog
odbora: Bajić Nedžad, Salihović Nermin i Đozić Ferid.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj:
UP1-06/1-05-005338/17
od
27.2.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u
knjigu II , pod rednim brojem 259, dana 27.2.2017. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. GRADSKI DJEČIJI – OMLADINSKI FOLKLORNI
ANSAMBL mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg
sjedišta u Tuzli ul. Aleksa Šantića do broj 28. sada sjedište u Tuzli
ul. Alekse Šantića broj 47.
2. GRADSKI DJEČIJI – OMLADINSKI FOLKLORNI
ANSAMBL imenuje predsjednika Skupštine Marković Mirjanu.
3. GRADSKI DJEČIJI – OMLADINSKI FOLKLORNI
ANSAMBL imenuje članove Upravnog odbora: Marković
Aleksandar, Marković Mirjana, Rizvanović Mensuda, Imamović
Mersiha i Šehić Alma.
4. GRADSKI DJEČIJI – OMLADINSKI FOLKLORNI
ANSAMBL predstavlja i zastupa Jašarević Enver predsjednik
Udruženja.
5. Odobrava se Statut udruženja GRADSKI DJEČIJI
– OMLADINSKI FOLKLORNI ANSAMBL shodno Odluci od
2.11.2016. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003643/17 od 13.2.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu
I, pod rednim brojem 218/14, dana 13.2.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
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1. Upisuje
se
prestanak
rada
UDRUŽENJA
ZABORAVLJENIH BRANITELJA/BORACA BIH OPĆINE ŽIVINICE
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim
brojem 218/14.
2. Udruženje je prestalo sa radom 10.1.2017. godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-039380/16 od 11.1.2017.
godine u Registar udruženja građana, Tuzlanskog kantona u knjigu
II, pod rednim brojem 925 dana 11.1.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U TUZLI
mijenjaju sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli
Univerzitetska broj 8 sada sjedište u Tuzli ul. Muharema Fizovića
Fiska 6.
2. Odobrava se izmjena i dopuna
Statuta UNIJE
STUDENATA UNIVERZITETA U TUZLI shodno Odluci od
5.9.2016. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-028875/16 od 26.9.2016.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem
153/14, dana 26.9.2016. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. „Aero klub Živinice“ Živinice vrši promjenu predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Nišandžić Mladenka imenuje novoizabrani predsjednik Terzić
Jasmin.
2. „Aero klub Živinice“ Živinice predstavlja i zastupa Terzić
Jasmin novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Nišandžić
Mladenka dosadašnjeg predsjednika Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog
kantona
broj:
UP1-06/1-05-018425/16
od
04.08.2016. godine u Registar udruženja građana u knjigu I,
pod rednim brojem 48, dana 04.08.2016. godine, upisane su
slijedeće promjene:
1. KLUB PATRIOTSKE LIGE LUKAVAC, vrši promjenu
naziva, tako što je sada naziv Patriotska liga općine Lukavac.
2. Patriotska liga općine Lukavac mijenja sjedište, tako
što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Lukavcu, Trg Bremena bb,
sada sjedište u Lukavcu, ul. Maršala Tita broj 1.
3. Usvaja se Statut Patriotske lige općine Lukavac,
shodno Odluci od 05.05.2016.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011379/15 od 22.5.2015.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 407, dana 22.5.2015. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Udruženje žena
„Doboj Istok“ vrši promjenu
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Bećirović Zejnebe imenuje novoizabrani predsjednik
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Subašić Sajida i promjenu predsjednika Udruženja tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Konjić Edvine imanuje
novoizabrani predsjednik Karić Hatidža.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja žena „Doboj Istok“: Osmić Elmedina, Hadžić Esmira,
Karić Senada, Subašić Refija, Džanić Senada, Delić Nadina i
Konjić Edvina. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Babić Ajiša, Babić Fatima, Hodžić Sabina, Škrebo Amela,
Bećirović Nedžba i Mašić Refika, a i dalje ostaju članovi Upravnog
odbora: Karić Hatidža, Osmanbegović Nataša i Omerhodžić
Nevzeta.
3. Udruženje žena „Doboj Istok“, predstavlja i zastupa
Subašić Sajida, novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto
Bećirović Zejnebe dosadašnjeg predsjednika i Karić Hatidža
novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Konjić Edvine
dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-051299/12 od 12.10.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 30, dana 12.10.2012. godine upisana je slijedeća
promjena:
Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJA ZA PROMOCIJU
KULTURE I OBRAZOVANJA u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 30.Udruženje prestaje sa
radom 28.8.2012. godine, danom donošenja Odluke Skupštine
o prestanku rada Udruženja .
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OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED
Broj: 029-0-Dn-17-000 308
Dana: 29.06.2017.godine
Općinski sud u Kalesiji , izdaje sljedeći:

OGL AS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Kalesiji u postupku Predlagača Sinanović
Nermina iz Miljanovaca, Kalesija koji zastupa Aščić (Salkan)
Nihada i Hadžić (Mehmed) Mirzu iz Dubnice bb, Kalesija, radi
uspostave zemljišnoknjižnog uloška radi uspostave ZK uloška,
protivnicima predlagača Jurošević (žena Marka) Gospava, Nikić
(Mihajlo) Stevo, Pajić (žena Nikole) Stana, Pajić (Nikola) Mlađen,
Pajić (Nikola) Risto, Ristić r. Pajić (žena Gavre) Spasa, Tešić r.
Pajić (nepoznato) Danica, Sokolović r. Petrović (nepoznato)
Petra, Pajić (Drago) Pelka, Pajić (Radivoje) Milan, Kukarić r. Pajić
(Radivoje) Milana, Pajić (Radivoje) Vladimir, Pajić (Radivoje)
Pavle, Tadić (žena Pavla) Joka, Pajić (Milovan) Spasoje, Pajić
r. Dukić (nepoznato) Sava, Pajić (Rado) Miko, Pajić r. Gajić
(žena Mirka) Sava, Pajić (Mirko) Simat, Ćetković r. Joković
(nepoznato) Višnja, Ćetković (Đorđe) Olga, Ćetković (Đorđe)
Toše, Bivša kmetovska zadruga Ćetković, Mitrović (Mitar) Stoja,
Mitrović (Mitar) Ana, Mitorović (Mitar) Mikajlo, Ćetković (Ilija)
Cvijetin, Obradović r. Ćetković (nepoznato) Petra, Ćetković (Ilija)
Ljeposava, Ćetković (Petar) Anica, Ćetković (žena Petra) Stana,
Ćetković Petar Petar, Ćetković (Ćetko) Aleksa, Ćetković (žena
Teše) Gospava, Ćetković (Tošo) Cvjetko, Ćetković (žena Mikajla)
Anica, Ćetković (Pero) Zarija, Kovačević (nepoznato) Jelisavka,
Petković (nepoznato) Anđa, Ćetković (nepoznato) Višnja,
Ćetković (Đorđe) Tešo, Ćetković (nepoznato) Mara, Ćetković

Petak, 04.08.2017. god.

(Timotije) Blaško, Pajić (Savo) Petra, Đuričić (Savo) Ljeposava,
Pajić (Savo) Rado, Jurošević (Gajo) Jovan, Pajić (žena Koste)
Milica, Ćetković r. Erić (nepoznato) Danica, Janković (nepoznato)
Anica, Kovačević (nepoznato) Cvijeta, Marković (nepozanto)
Stana, Tešić (nepoznato) Dobrinka, Mijatović (Stojan) Višnja,
Lazarević r. Ćetković (nepoznato) Cvija, Janković r. Ćetković
(nepoznato) Dušanka, Kurtić (Salko) Halid, Ćetković (Jovo)
Jovana, Mijatović (Stojan) Višnja, Kurtić r. Salihović (nepoznato)
Derviša, Kurtić (Mujčin) Husein, Turić r. Kurtić (nepoznato) Tima,
Kurtić (Mujčin) Ramo, Kurtić (Mujčin) Haso, Kurtić (Mujčin) Salko,
Kurtić (Mujčin) Fazila, Kurtić (Mujčin) Hurija, Sinanović r. Husić
(žena Halila) Fata, Sinanović (Halil) Abdurahman, Siananović
(Halil) Abdurahim, Sinanović (Halil) Nusret, Sinanović (Halil)
Zejnudin, postavio je Rješenjem br. 029-0-Dn-17-000 308 od
28.06.2017 .godine privremenog zastupnika u osobi advokata
Hamzić Mehmeda iz Kalesije, pošto su označena lica nepoznate
adrese, a na osnovu čl. 296. stav 2. Tačka 4. Zakona o parničnom
postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i
dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja
postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici
ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi
staratelja.
Rukovodilac ZK ureda:
Enis Hodžić
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općinski sud u Kalesiji
Broj 29 0 P 028553 17 P
Kalesija, 03. 07. 2017. godine
Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Avdić, u pravnoj
stvari tužitelja Samira Atlagića iz Kalesije Gornje, i dr., zastupani
po punomoćniku Nuriji Fazliću, advokatu iz Kalesije, protiv
tuženih Osmana Avdića, sin Saliha iz Kalesije, i dr., radi utvrđenja
i uknjižbe, dana 03. 07. 2017. godine, donio je sljedeći

OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovoga suda br. 29 0 P 028553 17 P od 04. 04.
2017. godine, na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom
postupku Federacije BiH, tuženom Rami Avdiću, sin Saliha iz
Kalesije i tuženoj Zlatiji Suljević rođ. Avdić, kći Saliha iz Gornje
Kalesije, sa boravištem na nepoznatoj adresi u inostranstvu,
postavlja se privremeni zastupnik Osman Avdić, sin Saliha iz
Kalesije, a tuženoj Merlisi Hodžić rođ. Avdić, kći Avde iz Kalesije,
sa nepotpunom adresom, postavlja se privremeni zastupnik
Advira Jašarević rođ. Avdić, kći Avde iz Mahale, opština Osmaci.
Rješenjem je određeno da će privremeni zastupnici
zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne
pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti
sud da je tuženim postavio staraoca.
S U D I JA
Munevera Avdić
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj predmeta: 28 0 P 062321 17 P
Gradačac, 10.07.2017.godine
Općinski sud u Gradačcu, po sudiji Dragi Ćošković u pravnoj
stvari tužitelja Mešić Fahrudina sina Fejzada iz Lisovića bb,

Petak, 04.08.2017. god.
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Podorašje, općina Srebrenik, protiv tužene Mešić r. Mehanović
Zehre kći Šefika iz Lisovića bb, Podorašje, općina Srebrenik, radi
razvoda braka, gore označenog dana, donio je sljedeći:

OGLAS

o postavljanju privremenogzastupnika
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 062321 17 P od 23.6.2017.
godine na osnovu člana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom
postupku («Službene novine FBiH», broj 53/2003) postavljen
advokat Mihada Bašić za privremenog zastupnika tuženoj Mešić
r. Mehanović Zehri kći Šefika iz Lisovića bb, Podorašje, općina
Srebrenik, sada nepoznatog boravišta.
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi
punomoćnici ne pojave pred sudom odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
U skladu sa člankom 298. ZPP-a FBiH oglas će se objaviti u
Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Službenim
novinama TK i na oglasnoj ploči suda.
Sudija,
Drago Ćošković
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OGLAŠAVANJE DOKUMENTA
NEVAŽEČIM
Oglašava se nevažećom diploma o završenom studiju za
sticanje visoke stručne spreme – DIPLOMIRANI PEDAGOG PSIHOLOG, na ime Ivana Zvonke Pavlić, rođena 25.06.1985.
godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina, izdata od strane Filozofskog
fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 05/513-IX od 11.12.2010.
godine.
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Oglašava se nevažećom diploma o završenoj višoj stručnoj
spremi – NASTAVNIK TEHNIČKOG OBRAZOVANJA, na ime
Salko Bičakčić, rođen 28.05.1954. godine u Zvorniku, Bosna i
Hercegovina, izdata od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta
u Tuzli, broj: 2109/77 od 1977. godine.
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Petak, 04.08.2017. god.

