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Члан 3.

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 42. став
(6) Закона о шумама (“Службене новине Тузланског
кантона“, број: 7/17), на приједлог Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
18.07.2017. године, доноси

У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА ДРЖАВНИХ
ШУМА У ЗАКУП И УСПОСТАВИ ПРАВА
СЛУЖНОСТИ
Члан 1.
Уредбом о условима и начину давања државних
шума у закуп и успостави права служности (у даљем
тексту: Уредба), прописују се услови и начин давања
државних шума и шумског земљишта у државном
власништву (у даљем тексту: шумско земљиште) у
закуп и успоставу права служности.
Члан 2.
Шумско земљиште може се дати у закуп, за
потребе:
a) постављања привремених објеката за потребе
управљања и остваривања других активности ЈУ
Заштићени пејзаж „Коњух“;
б) постављања објеката других правних и
физичких лица у подручју Заштићеног пејзажа
„Коњух“;
ц) постављања објеката за које је Влада Кантона
донијела Одлуку о приступању додјели концесије и
одређивању концесора;
д) постављања GSM базних станица;
e) постављања ваздушних прикључака за
нисконапонску, ПТТ мрежу, као и прикључке грађана
са важећим одобрењем за грађење на комуналне
инсталације, као што су водовод, канализација и гас;
ф) узгоја дивљачи у случају када је правно или
физичко лице регистровано за узгој дивљачи;
г) подизања вишегодишњих насада, уколико
се тиме не нарушавају функције шуме у случају
када је правно или физичко лице уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава.

У случајевима из члана 2. ове Уредбе Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем
тексту: Министарство) закључује уговор о закупу
шумског земљишта.
Члан 4.
(1) Шумско земљиште даје се у закуп на основу
захтјева физичких и правних лица осим у случајевима
из члана 2. тачке ф) и г) ове Уредбе, када се шумско
земљиште даје на основу јавног позива за прикупљање
понуда који се објављује у „Службеним новинама
Тузланског кантона“ и једном дневном листу који
излази на територији Федерације Босне и Херцеговине.
(2) Критериј за одабир најбољег понуђача је
висина закупнине коју нуди понуђач, а која не може
бити мања од тражене почетне цијене у јавном позиву.
(3) Прије склапања уговора из члана 3. ове
Уредбе потребно је прибавити мишљење Кантоналног
правобранилаштва.
(4) Прије закључивања уговора о закупу
најповољнији понуђач дужан је доставити доказ о
осигураним финансијским средствима (банковна
гаранција) за плаћање закупнине за период важења
уговора или други облик гаранције.
(5) Уколико два или више понуђача понуде исту
висину закупнине, предност имају физичка и правна
лица са пребивалиштем, односно сједиштем у јединици
локалне самоуправе на чијем се подручју налази
шумско земљиште.
(6) Прије расписивања јавног позива из става
(1) овог члана ради коришћења шумског земљишта у
сврху из члана 2. тачке ф) и г) ове Уредбе неопходно
је прибавити мишљење корисника шума на закуп и
мишљење Кантоналне управе за шумарство (у даљем
тексту: Кантонална управа) да ли је земљиште подесно
за пошумљавање, односно сагласност Кантоналне
управе, корисника шума и корисника ловишта ради
давања шумског земљишта у сврху из члана 2. тачке ф).
(7) Уколико се државним шумама и шумском
земљишту мијења намјена подносилац захтјева за закуп
и успоставу права служности обавезан је уплатити
накнаду за крчење шума, без провођења процедуре за
крчење шума.
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Члан 5.
Накнада која се остварује по основу уговора
из члана 3. ове Уредбе уплаћује се у корист Буџета
Тузланског кантона (у даљем тексту: Буџет Кантона) у
складу са Упутством о начину обрачунавања, роковима
и поступку плаћања накнада за заштиту и унапређење
шума (“Службене новине Тузланског кантона“, број:
9/17).
Члан 6.
На шумском земљишту се може успоставити право
служности у сврху:
а) изградње водовода са пратећим објектима;
б) изградње канализационе мреже са пратећим
објектима;
ц) изградње гасовода са пратећим објектима;
д) изградње електричних водова са пратећим
објектима;
e) постављања објеката за које је Влада Кантона
донијела Одлуку о приступању додјели концесије и
одређивању концесора;
ф) служности пута;
г) као и за друге намјене ако је проглашен јавни
интерес у складу са одредбама Закона о експропријацији
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр: 7/07, 36/10,
25/12 и 34/16).
Члан 7.
(1) У случајевима из члана 6. ове Уредбе
Министарство закључује уговор о успостави права
служности на шумском земљишту.
(2) Прије склапања уговора из става (1) овог
члана потребно је прибавити мишљење Кантоналног
правобранилаштва.
(3) Накнада која се остварује по основу уговора
из става (1) овог члана уплаћује се у корист Буџета
Тузланског кантона у складу са Упутством о начину
обрачунавања, роковима и поступку плаћања накнада
за заштиту и унапређење шума.
Члан 8.
(1) Правно или физичко лице заинтересовано
за закуп и успоставу права служности на шумском
земљишту подноси захтјев Министарству.
(2) Уз захтјев за закуп и успоставу права
служности подноси се следећа документација:
a) земљишнокњижни извадак;
б) копија катастарског плана;
ц) посједовни лист за шумско земљиште на које
се односи захтјев;
д) мишљење корисника шума;
e) мишљење Кантоналне управе;
ф) урбанистичка сагласност, осим у случају из
члана 2. тачке ф) и г);
г) остала документација на основу које се може
утврдити дио парцеле за коју се тражи закуп и успостава
права служности површина шумског земљишта које се
оптерећује (идејни пројект и сл.).
(3) Кантонална управа путем комисије коју
чине дипломирани правник, дипломирани инжењер
шумарства и геометар, утврђује на терену категорију
шумског земљишта, површину парцеле која се
оптерећује правом закупа и служности и обавља друге

Srijeda, 23.08.2017. god.

послове неопходне за давање закупа и успоставе права
служности и о томе подноси извјештај Министарству.
Члан 9.
(1) Уколико се на шумском земљишту које се
даје у закуп налази шумско дрвеће, грмље и помладак
које је неопходно посјећи и уклонити закупопримац је
дужан платити накнаду за насталу штету, чија висина
се одређује на основу тржишне вриједности дрвета
која се добије сјечом и висини трошкова подизања и
одржавања нових шума за површину која је једнака
површини на којој је извршена сјеча, у складу са
цјеновником корисника државних шума.
(2) Лица у чију корист се заснива право служност
на шумском земљишту обавезно је уплатити накнаду
за насталу штету чија вриједност се одређује у висини
тржишне вриједности дрвета која се добије сјечом и
висини трошкова подизања и одржавања нових шума за
површину која је једнака површини на којој се заснива
право служности, у складу са цјеновником корисника
државних шума.
(3)
Министарство, на основу извјештаја
Кантоналне управе, утврђује висину накнада из ставова
(1) и (2) овог члана.
(4) Корисник државних шума има право да
посијече и искористи дрвну масу из ставова (1) и (2)
овог члана.
Члан 10.
Министарство може давати шумско земљиште
у закуп и заснивати право служности на раздобље до
десет година.
Члан 11.
(1)
Министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: министар) именује
стручну комисију која проводи поступак давања
шумског земљишта у закуп односно успоставу права
служности.
(2) Стручна комисија из става (1) овог члана се
састоји од предсједника и два члана који се именују из
реда државних службеника Министарства, шумарске и
правне струке.
Члан 12.
(1) Рјешење о давању шумског земљишта у закуп
односно успоставу права служности доноси министар
на приједлог стручне комисије из члана 11. ове Уредбе.
(2) Против рјешења из става (1) овог члана може
се изјавити жалба Комисији за другостепено управно
рјешавање Владе Тузланског кантона, у року од 15 дана
од дана пријема рјешења.
(3) На основу коначног рјешења из става (1) овог
члана министар и закупопримац, односно корисник
служности склапају уговор о закупу, односно уговор о
успостави права служности.
Члан 13.
(1) Закупнина и накнада по основу успоставе права
служности се уплаћује на рачун јавних прихода Буџета
Кантона, у складу са одредбама Правилника о начину
уплате јавних прихода Буџета и ванбуџетских фондова
на територију Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 33/16),
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Упутства о начину обрачунавања, роковима и
поступку плаћања накнада за заштиту и унапређење
шума и Инструкције о начину распоређивања јавних
прихода Буџета Тузланског кантона корисницима и
извјештавања корисника о истим („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 1/09, 5/09, 6/09, 8/09, 2/11,
6/12, 15/12, 8/13, 8/14 и 9/17).
(2) Закупнина и накнада по основу успоставе
права служности се плаћају на годишњем нивоу и
то унапријед у року од 30 дана од дана потписивања
уговора, односно 30 дана од почетка календарске
године за текућу годину.
Члан 14.
(1) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка а) ове Уредбе,
одређује се у износу од 0,50 КМ/m2 мјесечно.
(2) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка б) ове Уредбе,
одређује се у износу од 0,50 КМ/m2 мјесечно.
(3) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка ц) ове Уредбе,
одређује се у износу од 0,50 КМ/m2 мјесечно.
(4) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка д) ове Уредбе,
одређује се у износу од 2,00 КМ/m2 мјесечно.
(5) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка е) ове Уредбе,
одређује се у износу 0,015 КМ/m2 мјесечно.
(6) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачке ф) и г) ове Уредбе,
одређује се на основу најповољније понуде из јавног
позива.
(7) Почетна цијена у јавном позиву за закуп
шумског земљишта из члана 2. став (1) тачке ф) и г)
ове Уредбе, утврђује се према следећим вриједностима:
a) 0,006 КМ/m2 годишње за узгој дивљачи;
б) 0,01
КМ/m2
годишње
за
подизање
вишегодишњих насада на необраслом шумском
земљишту у сврху пољопривредне производње.“
Члан 15.
(1) Висина накнаде за заснивање права служности
одређује се у следећим износима:
a) за водовод, гасовод, канализациону мрежу
и електричне водове нисконапонске мреже у висини
0,015 КМ/м2 површине земљишта које се оптерећује
годишње;
б) за електричне водове високонапонске мреже
у висини 0,01КМ/ m2 површине земљишта које се
оптерећује годишње;
ц) за служност пута у висини 0,025 КМ/m2
површине земљишта које се оптерећује годишње;
д) у другим случајевима према врсти права на
основу приједлога стручне комисије у висини од 0,002
КМ/m2 до 0,02 КМ/ m2 површине земљишта које се
оптерећује годишње.
(2) Јединица локалне самоуправе ослобођена је
плаћања накнаде у поступку успоставе права служности
за објекте комуналне и путне инфраструктуре, чији је
она инвеститор.

Члан 16.
Закупопримац, односно корисник права служности
дужан је:
a) користити шумско земљиште као добар
домаћин у складу са уговором;
б) надокнадити штету за коришћење шумског
земљишта противно уговору, односно намјени или
природи шумског земљишта;
ц) чувати закупљено шумско земљиште и након
престанка уговора вратити га неоштећено.
Члан 17.
(1) Кантонална
управа
је
овлашћена
да
контролише да ли закупопримац, односно корисник
права служности користи шумско земљиште које је
предмет уговора у складу са одредбама члана 16. став
(1) тачка а) ове Уредбе.
(2) Министарство је овлашћено, на основу
извјештаја Кантоналне управе којим се утврди да
закупопримац, односно корисник права служности
користи земљиште које је предмет уговора супротно
одредбама члана 16. став (1) тачка а) ове Уредбе,
раскинути уговор и прије истека периода на који је
закључен.
(3) Министарство је овлашћено раскинути уговор
и прије истека периода на који је исти закључен ако
закупопримац, односно корисник права служности не
поштује одредбе уговора и важеће законске прописе.
Члан 18.
Закупопримац нема право шумско земљиште
давати у подзакуп.
Члан 19.
Надзор над провођењем ове Уредбе проводи
Министарство.
Члан 20.
Ступањем на снагу ове Уредбе престаје да важи
Правилник о условима и начину давања државних
шума у закуп и успостави права служности („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 2/13, 9/13, 7/14 и
16/15).
Члан 21.
Ова Уредба 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: 02/1-14-17396-1/17
Тузла, 18.07.2017. године

493

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

Broj 12 - Strana 1228

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

кантона, на сједници одржаној дана 25.07.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

о измјени Програма о распореду средстава са
потрошачке јединице 11010002 - Капитални издаци
за кориснике буџетских средстава за 2017. годину

Srijeda, 23.08.2017. god.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 24010001
– Министарство образовања, науке, културе и спорта,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама.

I

III

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
и број: 02/1-14-17029/17 од 04.07.2017. године), у
табеларном дијелу, редни број 44. мијења се и гласи:
„
Набавка путничког
42.400,00 8213
аутомобила
Министарство Набавка
1.150,00 8213
44
здравства
канцеларијске опреме
Набавка алармног
450,00 8213
уређаја за ауто

Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист КУД “Осман Алибашић” Мала Бријесница,
Добој Исток, на трансакцијски рачун број: 132-18020094321-80 отворен код НЛБ банке.

„
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: 02/1-14-18062/17
Тузла, 25.07.2017. године

IV
Задужује се КУД “Осман Алибашић” Мала
Бријесница,
Добој
Исток,
да
Министарству
образовања, науке, културе и спорта 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 образовања,
науке, културе и спорта.
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: 02/1-14-17866/17
Тузла, 18.07.2017. године

494

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 18.07.2017. 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: трихиљаде конвертибилних
марака) КУД “Осман Алибашић” Мала Бријесница,
Добој Исток, на име рефундације дијела трошкова 7.
Међународне смотре фолклора и севдаха Бријесница
Мала 2017 која је одржана у периоду од 14. – 16.07.2017.
године. Средства се одобравају за покриће издатака
смјештаja друштва из Словачке и Турске.

495

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 18.07.2017. 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
2.500,00
КМ
(словима:
двијехиљадепетстотина
конвертибилних марака) Савезу антифашиста и
бораца народноослободилачког рата Тузланског
кантона, на име суфинансирања издатака из тачки 1.
до 7. Финансијског плана обиљежавања 27. јула, Дана
устанка народа Босне и Херцеговине.
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II

II

Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001
- „Текућа резерва“, преко потрошачке јединице
20010002 – Допунска права из БИЗ и остала издвајања
за кориснике БИЗ-а, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.

Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001
- „Текућа резерва“, преко потрошачке јединице
20010002 – Допунска права из БИЗ и остала издвајања
за кориснике БИЗ-а, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.

III

III

Новчана средства из тачке I ове одлуке
дозначиће се у корист Савеза анитифашиста и бораца
народноослободилачког рата Тузланског кантона,
на трансакцијски рачун број: 132-100-03096478-70
отворен код НЛБ банке.

Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Организације демобилисаних бораца
општине Теочак, на трансакцијски рачун број: 132-27003097600-14 отворен код НЛБ банке, ПЈ Теочак.

IV

Задужује
се
Организација
демобилисаних
бораца општине Теочак да, Министарству за борачка
питања 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 Савез антифашиста и бораца
народноослободилачког рата Тузланског кантона да
Министарству за борачка питања 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 за борачка
питања.
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: 02/1-14-18100-1/17
Тузла, 18.07.2017. године

IV

V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство за борачка
питања 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: 02/1-14-18100-2/17
Тузла, 18.07.2017. године

497

496

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 18.07.2017. 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: трихиљаде конвертибилних
марака) Организацији демобилисаних бораца општине
Теочак, на име рефундације издатака из тачака 2., 10.
и 11. Финансијског плана Програма обиљежавања
манифестације “Теочански дани отпора” од 17. до 21.
јула 2017. године.

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
(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 01.08.2017. 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
20.000,00
КМ
(словима:
двадесетхиљада
конвертибилних марака) ЈУ Босански културни центар
Тузла, на име хитне и непланиране санације дијела
објекта установе, због дјелимичног слијегања објекта у
приземљу, пуцању зидова и одвајања од плафона.
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II

II

Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 24050005
– ЈУ Босански културни центар Тузла, економски код
821500 – Набавка сталних средстава у облику права.

Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 24020060
– ЈУ Основна музичка школа Тузла, економски код
613100- Путни трошкови у износу од 500,00 КМ и
економски код 614200- Текући трансфери појединцима
у износу од 2.500,00 КМ.

III
Задужује се ЈУ Босански културни центар Тузла
да Министарству образовања, науке, културе и спорта
достави извјештај о утрошку одобрених финансијских
средстава у року од 30 дана по завршетку радова.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Босански културни центар
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: 02/1-14-18794/17
Тузла, 01.08.2017. године

498

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
(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 01.08.2017. 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: трихиљаде конвертибилних
марака) ЈУ Основна музичка школа Тузла, на име
учешћа Адиса Имшировића, ученика одсјека за
хармонику ЈУ Основна музичка школа Тузла у класи
наставника Вилдић Емира, на свјетској хармоникашкој
конфедерацији „67. Свјетски трофеј за хармонику”,
које се одржава у Француској у периоду од 23. до 29.
октобра 2017. године.
Средства се одобравају за суфинансирање
издатака за путне трошкове, трошкове смјештаја,
боравка и партиципације за учешће на трофеју ученика
и наставника који је у пратњи.

III
Задужује се ЈУ Основна музичка школа Тузла да
Министарству образовања, науке, културе и спорта
достави извјештај о утрошку одобрених финансијских
средстава, у року од 30 дана по завршетку свјетске
хармоникашке конфедерације „67. Свјетски трофеј за
хармонику”.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Основна 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: 02/1-14-18831/17
Тузла, 01.08.2017. године

499

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 01.08.2017. 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) Удружењу бораца „Патриотске лиге” из
Градачца, на име суфинансирања издатака за изградњу
спомен обиљежја у Зелињи Доњој општина Градачац.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко Министарства за борачка питања, буџетске
позиције 20010002 – Допунска права из БИЗ и остала
издвајања за кориснике БИЗ-а, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
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III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Удружења бораца „Патриотске лиге”
из Градачца, на трансакцијски рачун број: 132-19003103532-09 отворен код НЛБ банке Градачац.
IV
Задужује се Удружење бораца „Патриотске лиге”
из Градачца да Министарству за борачка питања
Тузланског кантона поднесе писмени 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 за борачка
питања.
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: 02/1-14-18957-1/17
Тузла, 01.08.2017. године

по уплати средстава из тачке I ове одлуке, на рачун
одабраног добављача.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство правосуђа и
управе и Кантонално тужилаштво Тузланског кантона.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-18957-2/17
Тузла, 01.08.2017. године

501

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 18.07.2017. године,
доноси

О Д Л У К У

500

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
(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 01.08.2017. 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 950,00
КМ (словима: деветстотинапедесет конвертибилних
марака) Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона,
на име набавке клима уређаја.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 15040001
– Кантонално тужилаштво, економски код 821300 –
Набавка опреме.
III
Задужује се Кантонално тужилаштво Тузланског
кантона да Министарству правосуђа и управе достави
извјештај са документацијом о намјенском утрошку
одобрених финансијских средстава, у року од 10 дана

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2017. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, на име набавке
бесплатних уџбеника за ученике првих разреда
деветогодишњег основног образовања, првенствено за
оне који су у стању социјалне потребе за Министарство
образовања, науке, културе и спорта Тузланског
кантона, потрошачко мјесто – 24010001 у износу од
106.250,00 КМ, додијељене од стране Федералног
министарства образовања и науке.
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 24010001
– Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона, на економски код 6142 - Текући
трансфери појединцима у износу од 106.250,00 КМ.
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III
Задужује се Министарство образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона да средства из
тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2017. године.
IV
За реализацију ове Одлуке задужују се
Министарство финансија Тузланског кантона и
Министарство образовања, науке, културе и спорта
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: 02/1-14-18070-1/17
Тузла, 18.07.2017. године

502

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/08 и 13/11), а у вези са
чланом 28. став (2) 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), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 18.07.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о врсти школске спреме неопходне за обављање
послова директора Кантоналне дирекције робних
резерви Тузла
I
За директора Кантоналне дирекције робних
резерви Тузла може бити именовано лице које поред
општих услова прописаних Законом о државној служби
у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 7/17) и прописа донесених у складу са
наведеним Законом, испуњава и следећи посебан услов
у погледу врсте стручне спреме:
- ВСС – Економски, Правни или факултет
друштвеног или техничког смјера, односно високо
образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског
система студирања, који се вреднује са најмање 240
ЕЦТС бодова.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављана у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.

Srijeda, 23.08.2017. god.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Бего Гутић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-14-17467/17
Тузла, 18.07.2017. године

503

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
25.07.2017.године, доноси

О Д Л У К У

о проглашењу регионалне цесте од посебног значаја
за Тузлански кантон
I
Регионална цеста Р-456 Прибој – Сапна, дионица
Растошница – Годуш у дужини од 2900 метара
проглашава се цестом од посебног значаја за Тузлански
кантон.
II
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: 02/1-27-18611/17
Тузла, 25.07.2017. године

504

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 115. став 2. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
25.07.2017.године, доноси

О Д Л У К У
I
Пословни простор у Сапни, Улица 206 Витешке
бригаде бб, Пословно-занатски центар, III спрат,
површине 82,05 м², састављен од 5 канцеларија и
2 мокра чвора, који је користио Општински суд за
прекршаје Сапна, уступа се на коришћење Општини
Сапна за потребе ЈУ Центар за социјални рад Сапна, без
накнаде, на период од 5 година са почетком коришћења
од 21.07.2017. године.
II
ЈУ Центар за социјални рад Сапна је дужан
пословне просторије из тачке I ове одлуке користити

Srijeda, 23.08.2017. god.
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са пажњом доброг домаћина и исте по истеку периода
привременог коришћења предати Влади Тузланског
кантона у исправном стању.
III
Обавезује се Центар за социјални рад Сапна да
у периоду коришћења пословних просторија из тачке
И ове одлуке, уредно плаћа комуналне услуге, те исте
уредно одржава и чисти.
IV
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: 02/1-35-15220/17
Тузла, 25.07.2017. године

505

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 27. став 2. Закона о концесијама („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13,
11/14 и 12/16), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној 01.08 2017. године, доноси

О Д Л У К У

о давању сагласности за обнављање Уговора о
концесији за експлоатацију кварцног пијеска
I
Даје се сагласност на обнављање Уговора о
концесији за површинску експлоатацију индустријске
минералне сировине кварцног пијеска на лоаклитету
П.К. „Шићки брод“ у општини Лукавац број: 03/1-149642/12 од 24.05.2012. године, који је закључен између
Министарства индуатрије, енергетике и рударства
Тузланског кантона и ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д.
Сарајево ЗД Рудници „Крека“ д.о.о. Тузла.
II
Уговор се обнавља на период од 2,5 година и важи
од 24.05.2017. до 24.11.2019. године.
III
Једнократна концесиона накнада за период од 2,5
година износи 19.350,00 КМ и биће плаћена у четири
рате, и то: прва рата у износу од 4.350,00 КМ прије
потписивања Уговора о концесији, а преостали износ
од 15.000,00 КМ биће плаћен у три једнаке рате од по
5.000,00 КМ у року од једне године од дана потписивања
Уговора о концесији.
IV
Текућа концесиона накнада износи 0,60 КМ/m3
чвсте масе минералне сировине кварцног пијеска.

V
Прије потписивања Уговора о концесији
концесионар је дужан доставити банковну гаранцију на
износ од 26.000,00 КМ са роком важења од једне године,
уз обавезу продужења сваке године за читав период
трајања концесије или је дужан унапријед плаћатии
концесиону накнаду у висини годишње производње.
VI
Као концесор одређује се Министарство
индустрије, енерегетике и рударства Тузланског кантона
које ће закључити уговор са концесионаром након
добијања одобрења од стране Комисије за концесије.
Уговор из претходног става ове тачке закључиће
се у року од 15 дана од дана добијања сагласности на
уговор.
VII
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: 02/1-18-13700/17
Тузла, 01.08.2017. године

506

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 01.08.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Управног одбора
Опште болнице „Др. Мустафа Бегановић“
Грачаница
I
Именује се Управни одбор Опште болнице „Др.
Мустафа Бегановић“ Грачаница до окончања поступка
на основу којег ће се извршити именовање новог
Управног одбора у складу са законом, а најдуже три
мјесеца, у следећем саставу:
1. Сенахид Џебо, предсједник
2.	Адмир Шишић, члан
3. Нермин Сламник, члан
4.	Елвис Бектић, члан
5. Златко Ћехајић, члан
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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: 02/1-37-17403-4/16
Тузла, 01.08.2017. године

Srijeda, 23.08.2017. god.

и спашавање, заштиту од пожара и ватрогаство у
Кантоналној управи цивилне заштите, именује се за
вршиоца дужности директора Кантоналне управе
цивилне заштите, до именовања директора Кантоналне
управе по проведеној процедури јавног конкурса у
складу са законом, а најдуже шест мјесеци од дана
примјене овог рјешења.
II

507

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 11/05, 11/06 и 13/11), члана 47.
Закона о високом образовању („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 7/16, 10/16 и 5/17), а у вези
са чланом 12. 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 25.07.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању Управног одбора
Јавне установе Универзитет у Тузли из реда
оснивача
I
Именује се Управни одбор Јавне установе
Универзитет у Тузли из реда оснивача, на период од
четири године, у следећем саставу:
1.	Амир Шабачкић, предсједник
2. Суад Халилчевић, члан
3. Шехвал Лапандић, члан
4. Изет Газдић, члан
5.	Абид Омеровић, 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: 02/1-38-8234-3/17
Тузла, 25.07.2017. године

508

На основу члана 24. став (4) Закона о државној
служби у Тузланском кантону („Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 7/17 и 10/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 25.07.2017. године,
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању вршиоца дужности директора
Кантоналне управе цивилне заштите
I
Драган Пелемиш, запослен као помоћник
директора, односно руководилац Сектора за заштиту

Именованом из тачке I овог рјешења припадају сва
права, обавезе и одговорности директора Кантоналне
управе цивилне заштите, а за вријеме обављања
послова вршиоца дужности директора Кантоналне
управе мирују му права и обавезе на радном мјесту на
којем је радио до именовања по овом рјешењу.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења,
примјењује се почев од 28.07.2017. године, 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: 02/1-34-25460/17
Тузла, 25.07.2017. године
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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 24010001 –Министарство
образовања, науке, културе и спорта у дијелу распореда
расхода из буџета у износу од 90.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економских кодова:
611100 - Бруто плате и накнаде плата 81.400,00 КМ
612100 - Доприноси послодавца ....... 8.600.00 КМ
у корист економског кода
614200 - Текући трансфери појединцима ...............
............................................. 90.000,00 КМ
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III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Министарство образовања,
науке, културе и спорта.
IV
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: 07/1-14-18724/17
Тузла, 26.07.2017. године

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

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-19142/17
Тузла, 03.08.2017. године

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

510

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

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
I

РЈЕШЕЊЕ

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 24020061 – ЈУ Прва
основна школа Живинице у дијелу распореда расхода
из буџета у износу од 650,00 КМ.

I

Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину
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 24050001 – ЈУ Народна и
универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла у
дијелу распореда расхода по основу властитих прихода
у износу од 6.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода
613900 – Уговорене и друге посебне услуге ..........
............................................... 6.000,00 КМ
у корист економског кода
613200 – Издаци за енергију .............. 6.000,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Народна и универзитетска
библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла .
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског
кантона».

II

на терет економског кода:
613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета .......... 650,00 КМ
у корист економског кода
613900 - Уговорене и друге посебне услуге ...........
.................................................. 650,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ Прва основна школа
Живинице.
IV
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: 07/1-14-19144/17
Тузла, 03.08.2017. године

МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.
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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 24020014 – ЈУ ОШ
„Раинци Горњи“ Калесија у дијелу распореда расхода
из буџета у износу од 375,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода:
613700 - Издаци за текуће одржавање .. 375,00 КМ
у корист економског кода
613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета .......... 375,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања,
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Раинци Горњи“
Калесија.
IV
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: 07/1-14-19147/17
Тузла, 03.08.2017. године
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МИНИСТАР
Јакуб Суљкановић,
дипл. ецц, с.р.

Министарство здравства Тузланског кантона, на
основу члана 14. и члана 23. Закона о министарствима
и другим органима управе Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00 и
3/01), члана 12. став 4. Закона о апотекарској дјелатности
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10),
и члана 6. став 1. Правилника о ближим условима
у погледу простора, опреме и кадра, критеријима за
оснивање и обављање апотекарске дјелатности у свим

Srijeda, 23.08.2017. god.

организационим облицима, као и начину и поступку
њихове верификације („Службене новине Федерације
БиХ“, бр. 44/12, 23/13 и 27/14), доноси

О Д Л У К У

о одређивању слободних локација у Тузланском
кантону за оснивање апотека у 2017. години
I
Овом одлуком се одређују слободне локације у
Тузланском кантону на којима се може основати апотека
у 2017. години у складу са чланом 6. Правилника о
ближим условима у погледу простора, опреме и кадра,
критеријима за оснивање и обављање апотекарске
дјелатности у свим организационим облицима, као и
начину и поступку њихове верификације („Службене
новине Федерације БиХ“, бр. 44/12, 23/13 и 27/14) (у
даљем тексту: Правилник).
II
Слободне локације у смислу тачке I ове одлуке
су одређене у складу са демографским и географским
критеријима из чланова 3. и 4. Правилника и захтјева
општина у Тузланском кантону као потреба локалних
заједница за апотекарском службом, и то:
1. Демографски и географски критерији из
чланова 3. и 4. Правилника
1.1. ОПШТИНА КЛАДАЊ – једна локација
изузев мјесних заједница Кладањ и Ступари –
једна локација
2. Потребе - захтјеви
општина/града за
апотекарском службом:
2.1. ГРАД ТУЗЛА- двије локације
- Мјесна заједница Шићки Брод
- Мјесна заједница Батва
2.2. ОПШТИНА БАНОВИЋИ – једна локација
- Мјесна заједница Трештеница
2.3. ОПШТИНА ЖИВИНИЦЕ – три локације
- Мјесна заједница Ковачи
- Мјесна заједница Башиговци
- Мјесна заједница „Живинице Центар“
2.4. ОПШТИНА ГРАДАЧАЦ – двије локација
За подручје мјесних заједница: Пожарике,
Сибовац, Леденице Доње и Леденице Горње
- Мјесна заједница Вида I
2.5. ОПШТИНА СРЕБРЕНИК – једна локација
- Мјесна заједница Сребреник I
2.6. ОПШТИНА ДОБОЈ ИСТОК - једна
локација
- Мјесна заједница Лукавица Ријека
III
Међусобна удаљеност између двије апотеке не
може бити мања од 400 метара најближе цестовне
повезаности.
Међусобна удаљеност апотека из става 1. ове тачке
утврђује се измјером овлашћеног лица за обављање
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геодетских послова у складу са важећим прописима из
ове области.
IV
Оснивач будуће апотеке односно будући носилац
одобрења за приватну праксу којем је издата сагласност
на локацију из тачке II ове одлуке дужан је поднијети
захтјев за оснивање апотеке сходно Правилнику о
ближим условима у погледу простора, опреме и кадра,
критеријима за оснивање и обављање апотекарске
дјелатности у свим организационим облицима, као и
начину и поступку њихове верификације до 31.12.2017.
године.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство здравства
Број: 13/1-37-002630/17
Тузла, 28.07.2017. године

МИНИСТар
др.мед. Бахрудин
Хаџиенендић, с.р.

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА
Члан 2.
(1) Друштво је правно лице које самостално
обавља дјелатност на тржишту ради стицања добити и
пословаће под називом како слиједи:
Фирма Друштва: Јавно предузеће Радио-телевизија
Тузланског кантона, друштво са ограниченом
одговорношћу.
Скраћена фирма Друштва: ЈП РТВТК д. о. о.
(2) Сједиште Друштва је у Тузли, улица Мије
Керошевића број 20.
Члан 3.
(1) Друштво има свој печат и штамбиљ.
(2) Печат Друштва је стандардног округлог
облика, промјера 30 мм, са уписаним називом и
сједиштем Друштва, и служе за овјеру аутентичности
аката.
(3) Штамбиљ је четвртастог облика, садржи назив
Друштва, сједиште и текст који поближе означава
намјену штамбиља.
(4) Посебним актом Управе регулише се врста,
облик, садржај, начин коришћења и чувања печата и
штамбиља Друштва.
Члан 4.
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На основу члана 310. Закона о привредним
друштвима („Службене новине ФБиХ“, број: 81/15)
и Закона о Радио-телевизији Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/02, 5/04,
11/04, 5/06, 13/09 и 8/12) Скупштина Јавног предузећа
Радио-телевизије Тузланског кантона, на сједници
одржаној 02.08.2017. године, д о н о с и

С Т А Т У Т

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом утврђују се питања од значаја за
организацију, рад и пословање ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА,
друштва са ограниченом одговорношћу (у даљем
тексту: Друштво), и то:
-

фирма и сједиште,
заступање и представљање,
дјелатност,
оснивач друштва,
основни капитал,
одговорност за обавезе и фонд резерви,
способност Друштва и одговорност за обавезе,
расподјела добити и покриће губитка,
организација и органи Друштва,
унутрашња организација,
општи акти друштва,
престанак Друштва,
друга питања значајна за пословање Друштва,
измјене и допуне Статута.

(1) У свом пословању Друштво ће употребљавати
назив како је уписан у судски регистар.
(2) На пословним просторијама истакнуће се
фирма Друштва.
Члан 5.
Сва пословна писма и наруџбе Друштва морају
садржавати:
- пуни назив и адресу сједишта Друштва,
- назив и сједиште институције код које је, и
број под којим је, Друштво уписано у регистар,
- број рачуна са називом и сједиштем
финансијских организација код којих Друштво има
отворене рачуне,
- порески идентификациони број Друштва.
Члан 6.
Друштво има знак и лого, о чему одлуку доноси
Управа Друштва.
Члан 7.
(1) Друштво може промијенити дјелатност, назив
и сједиште, у складу са законом и овим Статутом.
(2) Одлуку о статусним промјенама Друштва
доноси Скупштина Друштва.
III ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 8.
(1) Друштво заступа и представља директор, а у
случају његове спријечености лице које он овласти.
(2) Извршни директори заступају и представљају
Друштво у складу са посебним актом директора.
(3) Директор, у складу са законом, може своја
овлашћења пренијети и на друго лице путем генералне
или појединачне пуномоћи.
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IV ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 9.
Дјелатности Друштва уписане су у регистар
надлежног суда, сагласно Закону о класификацији
дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине, а
према Одлуци о класификацији дјелатности у Босни и
Херцеговини, како слиједи:
18.20 - Умножавање снимљених записа
59.11 - Производња филмова, видеофилмова и
телевизијског програма,
59.12 - Дјелатности које слиједе након
производње филмова, видеофилмова, радијског и
телевизијског програма,
59.13 - Дистрибуција филмова, видеофилмова и
телевизијског програма,
59.14 - Дјелатност приказивања филмова,
59.20 - Дјелатност снимања звучних записа и
издавања музичких записа,
60.10 - Емитовање радијског програма,
60.20 - Емитовање телевизијског програма,
61.10 - Дјелатност жичане телекомуникације,
61.20 - Дјелатност бежичне телекомуникације,
61.30 - Дјелатност сателитске телекомуникације,
61.90 - Остале телекомуникацијске дјелатности,
73.11 - Агенције за промоцију (рекламу и
пропаганду),
73.12 - Оглашавање путем медија,
73.20 - Истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења,
74.20 - Фотографске дјелатности
82.30 - Организација састанака и пословних
сајмова.
Члан 10.
(1) Друштво може обављати послове само у
оквиру дјелатности уписане у регистар Друштва.
(2) Друштво може обављати и послове који се
уобичајено обављају уз дјелатност уписану у судски
регистар, у обиму и на начин који су потребни за
пословање, а не представљају обављање тих послова
као редовну дјелатност.
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Члан 13.
Средства за пословне дјелатности које Друштво
обавља чине ствари, права и новац.
Члан 14.
(1) Средства за оснивање и рад Друштва чине
цјелокупна имовина Друштва исказана у билансу стања
по годишњем обрачуну за 2005. годину.
(2) Овим Статутом се утврђује да основни
капитал Друштва, у складу са Рјешењем о регистрацији
Општинског суда у Тузли број: 032-0-Рег-12-000270 од
07.02.2012. године, износи 1.237.641,00 КМ
Члан 15.
(1) Имовину Друштва чине средства прибављена
од Оснивача, средства стечена радом радника кроз
пружање услуга и продајом производа и услуга или
прибављена из других извора у складу са важећим
прописима.
(2) Средства за рад Друштва осигуравају се из
следећих извора:
- буџета Кантона,
- продајом властитих производа и вршењем
и продајом услуга у оквиру основне и споредне
дјелатности,
- других извора прихода у складу са важећим
прописима.
VI ПРАВНА СПОСОБНОСТ ДРУШТВА И
ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 16.
(1) У правном промету Друштво има овлашћења
у оквиру уписане дјелатности, у складу са законом и
овим Статутом.
(2) За своје обавезе у правном промету Друштво
одговара цјелокупном својом имовином.
Члан 17.
(1) Основни капитал Друштва може се повећати у
складу са законом и овим Статутом.
(2) Одлуку о повећању основног капитала доноси
Скупштина Друштва.

Члан 11.

Члан 18.

Друштво може да допуни, прошири или промијени
своју дјелатност, о чему одлуку доноси Скупштина,
на начин и у поступку прописаним овим Статутом и
законом.

Основни капитал Друштва може се смањити
одлуком Скупштине Друштва, у складу са Законом о
привредним друштвима, оснивачким актом и Статутом
Друштва, али не испод износа утврђеног Законом о
привредним друштвима.

V ОСНИВАЧ ДРУШТВА, ОСНОВНИ
КАПИТАЛ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
И ФОНД РЕЗЕРВИ
Члан 12.
(1) Оснивач Друштва је Скупштина Тузланског
кантона (у даљем тексту: Оснивач).
(2) Скупштина Тузланског кантона одлучује о:
- престанку Друштва,
- давању претходне сагласности о начину
приватизације,
- усвајању годишњег извјештаја о раду Друштва.

Члан 19.
(1) Друштво је обавезно да води пословне књиге
за пословну годину, које представљају основ за израду
годишњих и полугодишњих финансијских извјештаја,
у складу са законском регулативом из области
рачуноводства и ревизије.
(2) Пословна година почиње 01. јануара и траје до
31. децембра.
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VII ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 20.
Органи Друштва су:
1)
2)
3)
4)

Скупштина,
Надзорни одбор,
Управа, као органи управљања и
Одбор за ревизију.

VII 1. СКУПШТИНА ДРУШТВА
Члан 21.
(1) Функцију Скупштине Друштва, у име
Оснивача, врше три пуномоћника, а у смислу Закона о
радио-телевизији Тузланског кантона.
(2) Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању
на Скупштини Друштва, даје Влада Кантона
пуномоћницима државног капитала посебно за сваку
сједницу Скупштине Друштва.
(3) Пуномоћник у смислу ставова 1. и 2. овог члана
не може бити лице које има директан или индиректан
финансијски и други приватни интерес у Друштву,
као ни лице које је члан управе, предсједник или члан
Надзорног одбора Друштва.
Члан 22.
(1) Скупштина Друштва се, у правилу, одржава у
сједишту Друштва.
(2) Скупштина се сазива по потреби, а најмање
једанпут годишње.
(3) Скупштина може бити редовна и ванредна.
(4) Редовна Скупштина се одржава једном
годишње ради изјашњавања о годишњем извјештају
Друштва који укључује финансијске извјештаје
Друштва и извјештаје ревизора, надзорног одбора и
одбора за ревизију, те другим питањима из надлежности
Скупштине.
(5) Ванредна Скупштина се може одржати кад год
није предвиђено изјашњавање о извјештајима из става
(4) овог члана.
Члан 23.
Скупштина
надлежна да:

као
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највиши

орган

Друштва

је

- доноси Статут и измјене и допуне Статута,
- доноси Етички кодекс предузећа,
- одлучује о повећању и смањењу основног
капитала,
- усваја
годишњи
извјештај
предузећа,
који укључује финансијски извјештај и извјештаје
Надзорног одбора и Одбора за ревизију,
- одлучује о распореду добити и исплати добити,
- одлучује о начину покрића губитка,
- одлучује о промјени облика предузећа
двотрећинском већином,
- одлучује о избору и разрјешењу чланова
Надзорног одбора уз претходну сагласност Владе
Кантона,
- одлучује о избору и разрјешењу чланова
Одбора за ревизију,
- одлучује о накнадама чланова Скупштине,
Надзорног одбора и Одбора за ревизију Друштва,

- одлучује о изузимању сталних средстава,
- одлучује о спајању са другим предузећима и
припајању других предузећа Друштву,
- одлучује о престанку Друштва са провођењем
ликвидације и о одобравању почетног ликвидационог
биланса и завршног рачуна по окончању поступка
ликвидације,
- одлучује о Плану пословања, односно
ревидираном Плану пословања у складу са Законом
о јавним предузећима, те врши и остале надлежности
одређене Законом о јавним предузећима и Законом о
привредним друштвима,
- куповини, продаји, замјени, узимању или
давању у лизинг, узимању или давању кредита и другим
трансакцијама имовином у току пословне године
у обиму већем од 33% књиговодствене вриједности
имовине друштва по билансу стања на крају претходне
године, на приједлог управе и надзорног одбора,
- доноси Пословник о раду Скупштине,
- одлучује и о другим питањима у складу са
законом.
Члан 24.
(1) Скупштина се сазива по потреби, а најмање
једном годишње, ради изјашњавања о годишњем
извјештају Друштва, који укључује финансијске
извјештаје Друштва и извјештаје ревизора, Надзорног
одбора и Одбора за ревизију.
(2) Скупштину, у складу са Законом о привредним
друштвима, сазива:
а) управа, члан управе, Надзорни одбор или члан
надзорног одбора;
б) члан или чланови Друштва чији удјели чине
најмање десетину основног капитала.
(3) Лица из става (2), алинеја прва овог члана су
дужна сазвати Скупштину најмање једном годишње,
и у току године када Друштво оствари губитак већи
од петине основног капитала према посљедњем
годишњем обрачуну.
(4) Позив за Скупштину доставља се препорученом
пошиљком, телефаксом или електронском поштом
најмање 15 дана прије датума одржавања, ако уговором
или статутом Друштва није другачије одређено.
(5) У позиву се одређује дневни ред и достављају
материјали за сваку тачку дневног реда.
(6) Члан или чланови друштва чији удјели чине
најмање десетину основног капитала имају право
извршити допуну дневног реда, у року осам дана од
дана пријема позива за скупштину.
Члан 25.
Скупштина
Друштва
подноси
Скупштини
Кантона извјештаје о раду и пословању Предузећа,
најмање једном годишње, у складу са Законом о јавним
предузећима.
VII 2. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 26.
(1) Надзорни одбор Друштва броји три члана.
(2) Чланови Надзорног одбора бирају се из реда
лица изван Друштва.
(3) Предсједника и два члана Надзорног одбора
Друштва именује и разрјешава Скупштина Друштва,

Broj 12 - Strana 1240

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

уз претходну сагласност Владе Кантона, у складу
са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине и
Законом о сукобу интереса у институцијама власти
Босне и Херцеговине.
(4) Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године.
Члан 27.
(1) Предсједник или члан Надзорног одбора не
може бити лице:
- осуђивано за кривично дјело и за привредни
преступ неспојив с дужношћу у Надзорном одбору, пет
година од дана правоснажности пресуде, искључујући
вријеме затворске казне,
- којем је пресудом забрањено обављање
активности у надлежности Надзорног одбора,
- које се бави дјелатношћу конкурентном
дјелатности Друштва,
- које је у Друштву члан Управе или Одбора за
ревизију Друштва,
- у другим случајевима предвиђеним законским
прописима.
(2) За свој рад Надзорни одбор Друштва одговара
органу који га је именовао.
Члан 28.
(1) Предсједник и чланови Надзорног одбора
закључују са Друштвом уговор који одобрава
Скупштина Друштва.
(2) Уговор у име друштва потписује директор, у
складу са одобрењем Скупштине Друштва.
Члан 29.
Надзорни одбор има следеће надлежности:
- надзире рад Управе и пословање Друштва,
- припрема и предлаже Статут и Етички кодекс,
- припрема и усваја пословнике и друге акте,
- припрема и предлаже пословнике и друге акте
које усваја Скупштина ЈП РТВТК,
- именује и разрјешава чланове Управе и
Секретара Друштва, у складу са важећим прописима,
- врши избор кандидата Одбора за ревизију
и подноси Скупштини Друштва приједлог за његово
именовање,
- именује и разрјешава чланове Уредничког
вијећа РТВТК у складу са поступцима утврђеним
у пословнику односно пословницима и важећим
прописима,
- предлаже одлуку о начину приватизације
Скупштини ЈП РТВТК,
- разматра проведбени пропис за поступак
набавке, у смислу његове усаглашености са важећим
прописима о набавци,
- врши надзор над радом Управе и радника
Друштва у погледу примјене проведбеног прописа о
поступку набавке, те важећих прописа о набавци,
- разматра извјештаје о набавци,
- даје мишљење Скупштини Друштва о
приједлогу Управе за расподјелу добити,
- предлаже начин покрића губитака,
- даје упуте Управи за провођење мјера и
активности приликом уочених неправилности,
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- даје овлашћење Управи Друштва за активности
које су ограничене Законом о јавним предузећима,
- усваја извјештаје Управе о пословању по
полугодишњем и годишњем обрачуну, са билансом
стања и билансом успјеха и извјештајем ревизије,
- подноси Скупштини Друштва годишњи
извјештај о пословању Друштва,
који обавезно
укључује извјештај ревизиора, извјештај о
раду
Надзорног одбора и Одбора за ревизију и план
пословања за наредну пословну годину,
- надзире Управу у примјени препорука Одбора
за ревизију и вањског ревизора,
- одобрава куповину, продају, замјену, узимање
или давање у лизинг, узимање или давање кредита и
друге трансакције имовином, директно или посредством
супсидијарних друштава у току пословне године у
обиму од 15 до 33% књиговодствене вриједности
укупне имовине Друштва, по билансу стања на крају
претходне године,
- предлаже Скупштини куповину, продају,
замјену, узимање или давање у лизинг, узимање
или давање кредита и друге трансакције имовином,
директно или посредством супсидијарних друштава
у току пословне године у обиму већем од 33%
књиговодствене вриједности укупне имовине Друштва,
по билансу стања на крају претходне године,
- усваја извјештај директора о обављеном
службеном путовању у иностранству,
- сазива Скупштину Друштва.
- одлучује о захтјеву за заштиту права радника у
складу са законом,
- одлучује о другим питањима у складу са
законом и Статутом.
Члан 30.
(1) Сједница Надзорног одбора Друштва одржава
се према потреби, а најмање једном у мјесецу.
(2) Сједницу Надзорног одбора сазива предсједник
Надзорног одбора Друштва.
(3) Предсједник Надзорног одбора дужан је сазвати
сједницу на захтјев Управе или два члана Надзорног
одбора, најкасније 14 дана од дана подношења захтјева,
а у противном сједницу је овлашћен сазвати подносилац
захтјева.
Члан 31.
(1) Писмени позив за сједницу Надзорног одбора,
у којем су назначени мјесто и датум одржавања,
вријеме почетка и дневни ред, доставља се члановима
Надзорног одбора најкасније 14 дана прије датума
одржавања сједнице.
(2) Уз позив за сједницу, по правилу, доставља се
материјал за сваку тачку дневног реда.
Члан 32.
(1) За одржавање сједнице Надзорног одбора
Друштва потребан је кворум од двије трећине укупног
броја чланова.
(2) Уколико не постоји кворум из става (1) овог
члана, сједница Надзорног одбора се одгађа за седам
дана, и на поновљеној сједници је потребан кворум од
већине укупног броја чланова.
(3) Надзорни одбор доноси одлуке већином
гласова присутних чланова.
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(4) Предсједник и члан Надзорног одбора
Друштва не може гласати о питањима која се односе на
њега лично.
(5) Лица која нису чланови Надзорног одбора,
осим Управе Друштва, могу присуствовати сједници
само на основу писменог позива предсједника
Надзорног одбора.
Члан 33.
(1) Предсједник и чланови Надзорног одбора
Друштва дужни су своје обавезе и одговорности
извршавати у складу са интересима Друштва, и не могу
обављати дјелатност конкуренту дјелатности Друштва,
без сагласности Скупштине Друштва.
(2) Предсједник и члан Надзорног одбора дужни
су пријавити Надзорном одбору сваки директни или
индиректни интерес у правном лицу с којим Друштво
има или намјерава да ступи у пословни однос.
(3) У случају из става (2) овог члана предсједник и
члан Надзорног одбора не могу одлучивати о питањима
која се тичу односа предузећа и других правних лица
у којима предсједник и члан Надзорног одбора имају
директни или финансијски интерес.
Члан 34.
(1) Предсједник и чланови Надзорног одбора
Друштва имају право захтијевати све податке о
пословању и присуство чланова Управе сједницама
Надзорног одбора Друштва.
(2) Предсједник и чланови Надзорног одбора
Друштва имају право присуствовати сједницама Управе
Друштва.
Члан 35.
(1) Предсједник и чланови Надзорног одбора
Друштва неограничено солидарно одговарају за штете
које проузрокују неизвршавањем или неуредним
извршавањем своје дужности.
(2) Свако кршење правила Етичког кодекса
представља основ за опозив члана Надзорног одбора
Друштва.
VII 3. УПРАВА
Члан 36.
(1) Орган управљања Друштва је Управа.
(2) Управа организује рад и руководи пословањем,
заступа и представља Друштво и одговара за законитост пословања.
(3) Управу Друштва чине:
- директор,
- извршни директор за развој и
- извршни директор за програм.
(4) Надлежност, овлашћења и одговорности
чланова Управе Друштва, регулисани су Законом, овим
Статутом и другим општим актима Друштва.
Члан 37.
Управу Друштва бира Надзорни одбор Друштва,
већином гласова, на основу јавног конкурса, из реда
кандидата који по својим знањима и искуствима
најбоље одговарају за извршење оперативних и
пословних потреба Друштва.

Члан 38.
У Управу Друштва не може бити изабрано лице:
- ако је предсједник или члан Надзорног одбора
Друштва,
- ако је осуђиван за кривично дјело или
привредни преступ неспојив са дужношћу у Управи
Друштва, пет година од дана правоснажности пресуде,
искључујући вријеме затворске казне,
- којем је пресудом Суда забрањено обављање
послова из надлежности Управе Друштва,
- који би могао бити у конкурентском односу са
овим Друштвом,
- који врши функцију у политичкој странци,
Члан 39.
Дјелокруг рада Управе је:
- води пословање, развија Друштво и одговара
за законитост пословања,
- заступање Друштва према трећим лицима,
- извјештавање Надзорног одбора на захтјев
Надзорног одбора,
- израда и надгледање реализације планова
пословања,
- израда проведбених прописа за поступак
набавки и проведба Закона о јавним набавкама,
- припрема приједлога одлуке о расподјели
добити,
- доноси одлуку о потребама пријема и
отпуштања радника у складу са важећим актима,
- проведба Етичког кодекса,
- израда и доношење општих аката из
надлежности Управе,
- подношење извјештаја о пословању Друштва
Надзорном одбору Друштва,
- извршавање одлука Скупштине и Надзорног
одбора Друштва,
- сазива Скупштину најмање једном годишње и
у току године када Друштво оствари губитак већи од
1/5 основног капитала према последњем годишњем
обрачуну,
- води књигу удјела у складу са законом,
- други послови неопходни за несметано
одвијање организације и вођење пословања Друштва.
Члан 40.
(1) Директор Друштва закључује уговоре у име
Друштва.
(2) Директор
нема
овлашћења
закључити
уговор или низ везаних уговора чија је стварна или
процијењена вриједност већа од 10.000,00 КМ, без
потписа још једног одговорног члана Управе;
(3) Управа Друштва нема овлашћења закључивати
уговоре или низ везаних уговора чија је стварна или
процијењена вриједност већа од 50.000,00 КМ, без
претходно прибављене писмене сагласности већине
чланова Надзорног одбора Друштва.
Члан 41.
(1) Чланови Управе Друштва обављају послове из
свог дјелокруга у интересу Друштва и у вођењу послова
из свог дјелокруга, поступају са пажњом привредника,
те у складу са Етичким кодексом.
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(2) Свако кршење правила Етичког кодекса основ
је за отказ уговора члану Управе Друштва.
Члан 42.
Управа је дужна писмено извијестити Надзорни
одбор о свим информацијама које прибави
о
неуобичајеном, недјелотворном или незаконитом
понашању, које директно или индиректно утиче на
пословање Друштва.
Члан 43.
(1) Друштво заступа директор или други члан
Управе којег директор овласти.
(2) Овлашћења заступника Друштва, односно
евентуална ограничења његових овлашћења биће
уписана у регистар надлежног суда.
(3) Заступник Друштва дужан је да се придржава
овлаштћња датих овим Статутом и одлуком надлежног
органа Друштва.
(4) Заступник Друштва може, само уз писмену
сагласност Надзорног одбора Друштва, у оквиру својих
овлашћења, дати другом лицу писмену пуномоћ за
заступање Друштва.
VII 3.1. ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Члан 44.
(1) Директор Друштва пресједава Управом
Друштва, заступа и преставља Друштво у оквиру
регистрованих дјелатности у складу са законом и овим
Статутом.
(2) Директор организује процес рада и руководи
радом и пословањем Друштва.
(3) Мандат директора је четири године с
могућношћу поновног избора.
(4) Положај, овлашћења, одговорност и права
директора утврђују се уговором између Надзорног
одбора и директора Друштва, у складу са законом и
Статутом Друштва.
(5) Директора Друштва именује Надзорни одбор
Друштва, на основу расписаног јавног конкурса и
сагласности Владе Кантона.
(6) Плата и друга материјална права директора
Друштва уређују се уговором између Надзорног одбора
Друштва и директора Друштва.
Члан 45.
(1) За директора Друштва може бити именовано
пословно способно лице, које поред општих услова
утврђених законом, испуњава и следеће посебне услове:
- да је држављанин БиХ и да има пребивалиште
у БиХ,
- да има високу стручну спрему,
- да има најмање пет година руководног радног
искуства,
- да има истакнуте организационе способности,
- да није руководио Друштвом над којим је
покренут стечајни поступак,
- да понуди Програм рада Друштва.
(2) Надзорни одбор ће, прије него што донесе
одлуку о именовању директора, обавити интервју са
сваким кандидатом чија је пријава благовремена и
формално исправна.
(3) Лице именовано за директора Друштва не може
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бити оснивач друштва које обавља исту дјелатност за
коју је Друштво уписано у судски регистар.
(4) Забрана такмичења са Друштвом која је
уговорена између Друштва и директора, траје годину
дана након престанка дужности директора Друштва.
Члан 46.
Директор Друштва писмено овлашћује једног
од извршних директора да га мијења у случају
спријечености и утврђује овлашћења.
Члан 47.
(1) Мандат директора Друштва може престати
прије истека периода на који је именован подношењем
оставке, споразумно или одлуком Надзорног одбора
Друштва о разрјешењу.
(2) Уколико директор поднесе оставку, дужан је
наставити обављати послове у отказном року који не
може бити краћи од 30 дана.
Члан 48.
(1) Надзорни одбор може именовати вршиоца
дужности директора Друштва на период до три мјесеца.
(2) Исто лице не може бити именовано за вршиоца
дужности два пута узастопно.
(3) Сва права и обавезе која припадају директору
Друштва припадају и вршиоцу дужности директора
Друштва.
Члан 49.
Поред овлашћења из члана 39. директор је
овлашћен да:
- руководи радом управе,
- доноси појединачна акта, у складу са општим
актима Друштва,
- формира стручно - консултантска тијела
за поједина питања као и радна тијела (комисије,
експертне групе, пројектне, радне и друге поједине
експертне тимове и сл.),
- предлаже основе пословне стратегије,
- врши усмјеравање рада извршних директора и
руководиоца организационих јединица Друштва,
- одлучује о заснивању радног односа и
престанку уговора о раду радника,
- одлучује о правима и одговорностима радника
у складу са законом, колективним уговором и општим
актима на начин утврђен овим Статутом;
- закључује уговоре у име Друштва, у складу са
законом и овим Статутом и
- врши и друге послове и задатке које су
му законом, Статутом и другим актима стављене у
надлежност.
Члан 50.
О свом раду, директор Друштва је дужан
периодично извјештавати Надзорни одбор Друштва.
VII 3.2. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ ДРУШТВА
Члан 51.
(1) Извршни директори Друштва организују рад,
заступају и представљају Друштво и одговарају за
законитост пословања у пословима и обиму утврђеним
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писменим актом директора Друштва.
(2) Извршне директоре Друштва именује и
разрјешава Надзорни одбор на основу расписаног
јавног конкурса, у складу са законом.
(3) Положај, овлашћења, одговорности и права
извршних директора Друштва утврђују се Уговором
између Надзорног одбора и извршних директора
Друштва у складу са законом и Статутом Друштва.
(4) Мандат извршних директора траје четири
године с могућношћу поновног избора.
Члан 52.
За извршне директоре може бити именовано
пословно способно лице које, поред општих услова
утврђених законом испуњава и следеће услове:
- да је држављанин БиХ и да има пребивалиште
у БиХ,
- да има високу стручну спрему (ВСС),
- да има најмање пет година радног искуства
у струци, од чега најмање три године на руководним
пословима,
- да није руководио друштвима над којима је
покренут стечајни поступак.
Члан 53.

ТК,

Дјелокруг рада извршних директора је:
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПРОГРАМ
- организује рад, заступа и представља ЈП РТВ

одговоран је за законитост рада ЈП РТВ ТК,
предлаже основе пословне политике, програм
рада и план развоја, те предузима мјере за њихово
провођење,
- стара се и одговара за законитост рада
Предузећа,
- детаљно прати и информише директора о
кретањима у медијској дјелатности на просторима
Кантона, ентитета и шире,
- предлаже активности и остварује контакте са
субјектима у циљу развоја програма и организационог
менаџмента,
- истражује могућност сарадње у погледу
програма са компанијама које се баве медијском
дјелатношћу и сродним дјелатностима,
- организује, надгледа и предлаже Управи
доношење одлука у погледу програма и ријешења у
програмском сектору,
- врши селекцију приоритетних мјера које је
потребно преузети у програму РТВ ТК,
- остварује контакте и сарадњу са организацијама
(владине, невладине, хуманитарне и експертне) у циљу
израде студија за прибављање средства и стручне
подршке за развој ЈП РТВ ТК,
- обавља друге послове које му у надлежност
повјери директор ЈП РТВ ТК.

ТК,

-

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
- организује рад, заступа и представља ЈП РТВ
-
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одговоран је за законитост рада ЈП РТВ ТК,
предлаже основе пословне политике, програм
рада и план развоја, те предузима мјере за њихово
провођење,

- стара се и одговара за законитост рада
Предузећа
- организује, надгледа и руководи рад техничког
сектора РТВТК те предлаже мјере и политику Управи
из ове области,
- детаљно прати и информише директора
о кретањима у области медијске дјелатности на
просторима Кантона, ентитета и шире,
- предлаже активности и остварује контакте
са субјектима у циљу развоја и организационог
менаџмента,
- истражује могућност сарадње у погледу развоја
са компанијама које се баве медијском дјелатношћу и
сродним дјелатностима,
- предлаже
директору
доношење
одлука
у погледу развоја о којима се изјасне надлежне
институције,
- врши селекцију приоритетних мјера које је
потребно преузети у развоју РТВ ТК
- остварује контакте и сарадњу са организацијама
(владине, невладине, хуманитарне и експертне) у циљу
израде студија за прибављање средства и стручне
подршке за развој ЈП РТВ ТК,
- обавља друге послове које му у надлежност
повјери директор ЈП РТВ ТК.
Члан 54.
(1) Мандат извршних директора може престати
прије истека периода на који су именовани подношењем
оставке, споразумно или разрјешењем од стране
Надзорног одбора Друштва.
(2) Уколико извршни директор поднесе оставку,
дужан је наставити обављати послове у отказном року
који не може бити краћи од 30 дана.
VII 4 СЕКРЕТАР ДРУШТВА
Члан 55.
(1) Друштво може имати секретара.
(2) Секретара Друштва, на приједлог директора
бира, именује и разрјешава Надзорни одбор.
(3) Секретар Друштва се именује на период од
четири године и на исту функцију, без ограничења,
може бити поново именован.
(4) Међусобни односи у обављању послова,
висина новчане накнаде, одговорности у извршавању
прописаних обавеза секретара Друштва, као и друга
питања, уређују се уговором између Надзорног одбора
и секретара Друштва и овим Статутом.
(5) Секретар Друштва је одговоран за:
- вођење регистра записника Скупштине и
Надзорног одбора;
- чување докумената утврђених законом и
Статутом, осим финансијских извјештаја;
- припрему сједница и вођење записника
Скупштине и Надзорног одбора;
- други послови утврђени законом, Статутом,
другим актима Друштва и уговором закљученим
између секретара и Надзорног одбора, те одлукама
органа управљања Друштва.
(6) Секретар Друштва је овлашћен за провођење
одлука Скупштине, Надзорног одбора и Управе, и
друге послове у складу са Статутом Друштва.
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(7) За секретара Друштва може бити именовано
пословно способно лице које, поред општих услова
утврђених законом, испуњава и следеће услове:
- да је држављанин БиХ и да има пребивалиште
у БиХ,
- да има завршен правни факултет,
- да има положен правосудни испит.
VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДРУШТВА

Srijeda, 23.08.2017. god.

(5) У саставу Вијећа РТВТК мора бити најмање
један просвјетни радник.
(6) Вијеће РТВТК подноси годишњи извјештај
Надзорном одбору.
Члан 62.
Члан Вијећа РТВТК не може бити из реда
изабраних носилаца јавних функција, лице које обавља
неку дужност у тијелима политичке странке и из реда
радника РТВТК.

Члан 56.

Члан 63.

(1) Друштво је организовано као јединствена
цјелина, а своју дјелатност обавља у сједишту и ван
сједишта Друштва.
(2) Друштво може оснивати подружнице у
сједишту Друштва, као и изван сједишта.
(3) Подружнице ће бити уписане у судски
регистар.
(4) Дијелови Друштва организовани у подружнице
немају својство правног лица, али могу обављати све
послове у оквиру дјелатности Друштва уписане у
судски регистар и при томе стицати права и преузимати
обавезе у име и за рачун Друштва.

(1) Чланови Вијећа РТВТК се именују на период
од двије године и по истеку мандата могу бити поново
именовани.
(2) Исто лице не може бити именовано за члана
Вијећа РТВТК више од два пута узастопно.

Члан 57.
(1) За обавезе које створи подружница у промету
са трећим лицима, одговара Друштво цјелокупном
имовином.
(2) Подружнице и други дијелови Друштва
обављају послове по налогу директора Друштва, коме
подносе извјештаје о свом раду.
Члан 58.
За извршавање стручних административних
послова од интереса за Друштво као цјелину у Друштву
се оснивају стручне службе, организоване по секторима,
у складу са Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста.
Члан 59.
Сва питања организације Друштва уређују
се Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста.
VIII УРЕДНИЧКО ВИЈЕЋЕ ¬
Члан 60.
Ради остваривања утицаја јавности на утврђивање
програмско-уређивачке политике образује се Уредничко
вијеће РТВТК (у даљем тексту: Вијеће РТВ ТК).
Члан 61.
(1) Вијеће РТВТК има пет чланова.
(2) Чланове Вијећа РТВТК именује Надзорни
одбор уз претходно прибављено мишљење надлежног
органа за комуникације.
(3) Чланови Вијећа РТВТК именују се на начин
којим се осигурава квалитетно представљање заједнице
којој служи.
(4) Чланови Вијећа РТВТК именују се из реда
истакнутих представника образовних, научних,
културних, спортских институција и вјерских
организација.

Члан 64.
Члану Вијећа РТВТК може престати мандат прије
истека времена на које је именован:
- на властити захтјев,
- подношењем оставке,
- ако својим радом повриједи закон и друге
прописе који се односе на рад и обављање дјелатности
Друштва, и
- у другим случајевима утврђеним законом и
овим Статутом.
Члан 65.
Вијеће РТВТК обавља следеће послове:
- савјетује извршног директора за програм
о начинима побољшања програмске понуде како
би били задовољени интереси и потребе заједнице,
водећи рачуна о укупним програмским обавезама те
могућностима Друштва,
- предлаже, прати и оцјењује укупну програмску
понуду Друштва, те указује на уочене проблеме и даје
савјете о начину њиховог рјешавања,
- прати
примјену
програмског,
језичког
и економско-пропагандног кодекса и о уоченим
пропустима обавјештава извршног директора за
програм,
- бира предсједавајућег Вијећа, на мандатни
период од годину дана,
- обавља и друге послове у складу са законом и
другим важећим прописима.
Члан 66.
(1) Рад Вијећа РТВТК је јаван.
(2) Рад Вијећа РТВТК уређује се Пословником о
раду Вијећа РТВТК.
IX ЕТИЧКИ КОДЕКС
Члан 67.
(1) Надзорни одбор Друштва је дужан и одговоран
да, у сарадњи са Одбором за ревизију припреми Етички
кодекс и предложи Скупштини Друштва на усвајање.
(2)	Етички кодекс ће као неопходни минимум
садржавати следеће обавезне одредбе:
- забране у погледу сукоба интереса у складу са
чланом 14. Закона о јавним предузећима у ФБиХ,
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- забрана одавања пословних тајни у складу
законом,
- забране у погледу конкуренције у складу са
члановима 40. и 41. Закона о привредним друштвима,
- забране у погледу кредита у складу са чланом
41. Закона о јавним предузећима у ФБиХ,
- изјаву којом се прописују дужности утврђене
члановима 15., 16., 17. и 18. Закона о јавним предузећима
у Федерацији Босне и Херцеговине.
(3) Надзорни одбор Друштва не може преносити
надлежности из ставова (1) и (2) овог члана.
Члан 68.
Ако предсједник или члан Надзорног одбора
Друштва поступају супротно одредбама члана 33. овог
Статута, Друштво има право на надокнаду штете коју је
усљед тога претрпило.
Члан 69.
(1) Управа Друштва је дужна и одговорна:
- за досљедно провођење Етичког кодекса у
Друштву,
- да осигура да сва одговорна лица поступају у
складу са Етичким кодексом тако што ће се против лица
која крше наведени кодекс провести дисциплински
поступак.
(2) Управа може на једног или више својих чланова
пренијети сваку од наведених дужности, уз једногласну
писану сагласност Надзорног одбора, али ће Управа и
даље бити одговорна за извршење сваке од пренесених
дужности.
X РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ
ГУБИТКА

- надзирати раднике Друштва у имплементацији
Закона о јавним набавкама, те одредбама проведених
прописа о набавци у Друштву,
- подносити извјештаје о набавци Одбору
за ревизију Друштва у року од 15 дана, а Надзорном
одбору у року од 30 дана од дана закључења уговора о
јавним набавкама.
Члан 74.
(1) У поступку јавне набавке Надзорни одбор
Друштва је дужан:
- разматрати проведбени пропис за поступак
јавне набавке у смислу његове усаглашености са
Законом о јавним набавкама,
- вршити надзор над радом Управе Друштва
и радника Друштва у погледу примјене проведбеног
прописа у поступку јавне набавке, те Закона о јавним
набавкама,
- разматрати извјештаје о јавној набавци те
пријавити надлежним органима све евентуалне пријаве
и злоупотребе.
(2) Надзорни одбор не може преносити овлашћења
из овог члана на други орган.
XII ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА
Члан 75.
Управа Јавног предузећа планира развој и
пословање Јавног предузећа израдом Трогодишњег
плана пословања предузећа.
Члан 76.
Управа
Друштва
надгледа
Трогодишњег плана пословања.

реализацију

Члан 70.

Члан 77.

(1) Добит Друштва формира се у складу са
законом и другим прописима.
(2) Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина
Друштва, на образложени приједлог Управе Друштва,
уз претходно мишљење Надзорног одбора и Одбора за
ревизију Друштва.

(1) Трогодишњи
план
пословања
садржи
нарочито:
- предвиђање прихода и расхода,
- капиталне издатке предложене за период који
план пословања обухвата,
- извор финансија предложених за наведене
капиталне издатке, те друге пословне циљеве,
- све зајмове чије узимање је планирано у
периоду који план пословања обухвата,
- гаранције чије је давање предложено за
осигурање тих кредита,
- приједлоге за оснивање или куповину нових
предузећа или послова (било у цјелини или дјелимично)
или продају било којег од зависних предузећа
(супсидијара) јавног предузећа, те кадровску попуну
као и пратеће расходе за ове активности,
- приједлоге за расподјелу добити за период
који обухвата план пословања,
- предвиђене
финансијске
извјештаје,
функционални и главни буџет са полугодишњим
анализама и буџет обртног капитала,
- запошљавање као и предвиђене трошкове за
исто.
(2) Наведени буџети морају одражавати планиране
активности предузећа и са тим активностима повезане
приходе и трошкове.

Члан 71.
(1) Оснивач одговара за обавезе Друштва до
висине оснивачког удјела.
(2) О начину покрића губитка Друштва одлучује
Скупштина Друштва у складу са законом.
XI ПОСТУПАК НАБАВКЕ
Члан 72.
(1) Сви поступци набавке који се обављају у
Друштву биће проведени уз строго поштивање Закона
о јавним набавкама.
(2) Управа Друштва и Надзорни одбор Друштва
дужни су проводити Закон о јавним набавкама.
Члан 73
Управа Друштва је дужна:
- донијети проведбени пропис о јавним
набавкама којим ће се уредити поступак набавке у
Друштву у складу са Законом о јавним набавкама,
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Члан 78.
(1) План пословања за период за који је донесен,
представља основ пословних активности Јавног
предузећа.
(2) Управа годишње усаглашава план пословања,
те у случају потребе, а у складу са циљевима у
плану, исти ревидира и усаглашава ради његовог
прилагођавања тржишним условима.
XIII МЕЂУНАРОДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ
СТАНДАРДИ - МЕЂУНАРОДНИ
СТАНДАРДИ РЕВИЗИЈЕ
Члан 79.
У Друштву се води рачуноводство у складу
са Међународним рачуноводственим стандардима
и Законом о рачуноводству и ревизији у ФБиХ,
којим се осигуравају правовремене, потпуне и тачне
информације и припремају извјештаји о пословању,
приходима и расходима, имовини и капиталу и
обавезама Друштва, за потребе Друштва и надлежних
државних органа и других овлашћених организација.
Члан 80.
(1) Надзорни одбор је одговоран да организује
израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција
и финансијских извјештаја сачињених у складу са
Међународним рачуноводственим стандардима из
којих је видљив финансијски положај Друштва.
(2) Надзорни одбор има обавезу и одговорност да:
- надзире рад Одбора за ревизију, те интерне
ревизоре у њиховом раду, задацима и извјештајима,
- надзире рад Управе Друштва у примјени
препорука датих од стране ревизора у датим роковима
и прегледа завршни извјештај ревизора.
XIV РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА
Члан 81.
(1) Друштво формира обавезне резерве.
(2) У обавезне резерве, сваке се финансијске
године уноси најмање 5% од добити коју Друштво
оствари, док резерва не достигне сразмјеру према
основном капиталу у постотку од 20%.
XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ ОКОЛИНЕ
Члан 82.
(1) Друштво је, у обављању својих послова и
дјелатности, дужно предузимати све мјере заштите
и унапређења радне и животне околине, у складу са
важећим прописима.
(2) Друштво је дужно да се придржава мјера
заштите и унапређења животне околине и да, у складу
са тим мјерама, донесе Правилник о мјерама заштите
радне и животне околине у условима окружења у којем
послује.
XVI ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ
Члан 83.
(1) Одбор за ревизију чине предсједник и два
члана, од којих су два економског и један правног
смјера (сви са VII степеном стручне спреме).
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(2) Надзорни одбор након проведеног јавног
конкурса и избора кандидата већином гласова предлаже
Скупштини састав Одбора за ревизију.
(3) Одбор за ревизију бира и разрјешава
Скупштина Друштва, те за свој рад одговара Скупштини
Друштва.
(4) Мандат чланова Одбора за ревизију траје
четири године, са могућношћу поновног именовања.
(5) Скупштина Друштва одлучује о висини
накнаде члановима Одбора за ревизију, и може
овластити директора Друштва да закључи уговор о
ангажману са члановима Одбора за ревизију.
(6) Члан Одбора за ревизију не може бити лице
које има финансијски и други интерес у Друштву.
Члан 84.
Одбор за ревизију дужан је:
- именовати вањског ревизора,
- у складу са Законом о јавним предузећима
именовати директора Одјела за интерну ревизију,
- размотрити годишњу студију ризика и план
ревизије у којима су приказане појединости у погледу
ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те
обезбјеђује да пријављена питања буду без одлагања и
на одговарајући начин коригована,
- разматра студију ризика и план ревизије и
постиже споразум са главним ревизором по питању
обраде, у случају када је генерални ревизор именовао
директора Одјела за интерну ревизију Друштва,
- осигурати да одјел за интерну ревизију изврши
свој посао у складу са планом ревизије,
- осигурати да интерне контроле у Друштву
буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
- подносити Надзорном одбору сажете мјесечне
извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
- консултовати се са генералним ревизором
у погледу независне ревизорске организације или
струковне стручне групе која врши стручно унутрашње
струковно оцјењивање Одјела за ревизију сваке двије
до три године,
- осигурати да Одјел за интерну ревизију обавља
своје обавезе у складу са међународним ревизорским
стандардима.
Члан 85.
Генерални ревизор има право да именује лице на
функцију директора Одјела за интерну ревизију који ће
вршити функцију члана Одбора за ревизију, без права
гласа у том органу.
Члан 86.
Члан Одбора за ревизију овлашћен је захтијевати
сазивање сједнице Скупштине и Надзорног одбора када
сматра да су угрожени интереси оснивача и када утврди
неправилности у раду предсједника или чланова
Надзорног одбора, директора или чланова Управе.
Члан 87.
(1) Управа Друштва је дужна и одговорна за
примјену препорука Одбора за ревизију Друштва у
роковима које, у погледу њихове реализације, утврди
Одбор за ревизију Друштва.
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(2) Управа Друштва може на једног од својих
чланова пренијети ову дужност, али је и даље одговорна
за њихову реализацију.
XVI 1. ОДЈЕЛ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Члан 88.
(1) Одјел за интерну ревизију ће се формирати у
складу са Законом о јавним предузећима и, уколико је
формиран, одговоран је да:
- подноси годишњу студију ризика и план
ревизије Одбору за ревизију у којима је садржан
детаљан приказ ризичних подручја и ревизија које ће
бити извршене,
- подноси извјештај о обављеним ревизијама
и препорукама Одбору за ревизију путем директора
Одјела за интерну ревизију,
- обавља своје дужности у потпуном складу са
међународним ревизијским стандардима.
(2) Одјел за интерну ревизију ову дужност не
може преносити на други орган.
Члан 89.
Директор Одјела за интерну ревизију дужан је
и одговоран да успостави Одјел за интерну ревизију
одговарајућег обима потребног да се адекватно
обављају дужности из претходног члана, те има
искључиву одговорност за избор и руковођење лицима
запосленим у наведеном Одјелу.
Члан 90.
(1) Управа је дужна и одговорна да:
- осигура адекватне просторије с циљем да се
омогући оперативност Одјела за интерну ревизију и
неометано обављање свог посла,
- осигура да без изузетака, Одјел за интерну
ревизију има потпун увид у сву документацију Друштва
потребну за обављање послова.
(2) Управа на једног од својих чланова може
пренијети ову дужност, али је и даље одговорна за њену
реализацију.
Члан 91.
(1) Цјелокупно особље Одјела за интерну ревизију
су радници Друштва.
(2) Директор Одјела за интерну ревизију не
може бити радник Друштва, али ће за услуге које
пружа Друштву бити награђен од Друштва у складу са
одговарајућим тарифама.
XVII ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА
Члан 92.
(1) Основни општи акт Друштва је Статут.
(2) Приједлог за измјене и допуне Статута
са образложењем доставља се Надзорном одбору
Друштва, уз мишљење Управе.
(3) Надзорни одбор Друштва утврђује приједлог
измјена и допуна Статута и са образложењем га подноси
Скупштини Друштва.
(4) Измјене и допуне Статута доноси Скупштина
Друштва.
(5) Надзорни одбор Друштва је овлашћен да
сачини и да објави пречишћени текст Статута.

Члан 93.
(1) Други општи акти, који морају бити у
сагласности са одредбама овог Статута, су:
- Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији,
- Правилник о плаћама и другим примањима,
- Правилник о раду,
- Правилник о заштити на раду,
- Правилник о заштити од пожара,
- Правилник о финансијском пословању,
- Правилник о рачуноводству,
-	Етички кодекс,
- План развоја,
- Проведбени прописи о набавкама,
- Правилник о попису,
- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Други општи акти чија обавеза доношења
произилази из законских прописа или ако се укаже
потреба за њиховим доношењем.
(2)	Акт нижег ранга не може бити у супротности
са актом вишег ранга, при чему је ранг акта првенствено
одредив према органу надлежном за његово доношење,
а затим, према врсти акта.
XVIII ПРЕСТАНАК ДРУШТВА
Члан 94.
Друштво престаје на начин утврђен законом.
XIX ПРОМЈЕНА ОБЛИКА ДРУШТВА
Члан 95.
Друштво престаје са радом на основу одлуке
Скупштине Кантона као оснивача Друштва, а по
измирењу свих пореских и других обавеза.
XX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РАДНИКА У
ДРУШТВУ
Члан 96.
Радници у Друштву остварују права и извршавају
обавезе у складу са Законом о раду, Колективним
уговором и Правилником о раду.
Члан 97.
(1) Радници имају право да организују Синдикат,
односно Вијеће запосленика, ради заштите својих права
и интереса.
(2) Организовање и начин рада Синдиката у
Друштву односно Вијећа запосленика врши се у складу
са законским прописима.
Члан 98.
(1) Радницима је забрањено, без одобрења
послодавца, да се за свој или туђи рачун баве пословима
из дјелатности коју обавља Друштво.
(2) Управа Друштва може повремено, уколико
се укаже потреба, путем синдикалне организације
информисати раднике о пословној проблематици.
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XXI ДРУГА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА
ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА
XXI 1. Пословна тајна
Члан 99.
(1) Пословну тајну Друштва дужни су да чувају
чланови Надзорног одбора, Управа Друштва и сва
запослена лица у Друштву и лица у уговорном односу
са Друштвом која на било који начин сазнају за исправу
или податак који се сматра пословном тајном.
(2) Дужност чувања пословне тајне траје и након
престанка радног односа или уговорног односа лица са
Друштвом.
XXI 2. Недопуштене активности
Члан 100.
Друштву је строго забрањено обављање следећих
активности:
- давање кредита или позајмица запосленим у
Друштву или трећим лицима или пружање гаранција
или осигурања за кредите,
- давање путем донација у супротности са
одредбама важећих закона о додјели средстава или
донација,
- исплата плата радницима на било каквој листи
чекања,
- исплата плата радницима без уплате пореза и
доприноса у складу са важећим законским прописима,
- учешће у поступку набавке у склопу понуђача
било којег лица које је припремило позив на тендер,
- вршење измјена или допуна у било којем већ
закљученом уговору о набавци, осим ако нису извршене
у складу са важећим законима о набавци,
- прихват плаћања средством које замјењује
новац, плаћања у натури или готовинском еквиваленту,
- инвестирање
из
краткорочних
извора
средстава Друштва, осим када се ради о одобреним
инвестицијама према дефиницији даној у важећим
законима који регулишу ту област,
- закључење уговора о расоплагању са укупном
вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа
директора и одговорног члана Управе Друштва,
- обнављање или материјално мијењање
постојећих зајмова додијељених повезаним лицима или
трећим странкама.
XXI 3. Ограничене активности
Члан 101.
Друштво може предузимати следеће активности,
искључиво уз претходну писмену сагласност Надзорног
одбора:
- измирење дуга према повјериоцу Друштва
плаћањем трећем лицу (уговори о цесији),
- пребијање дугова према некој страни с
дуговима те стране која је из тог разлога истовремено и
повјерилац и дужник Друштва (уговори о компензацији),
- судјеловање у аранжману вишеструког
пребијања дугова између више страна, било да је исти
аранжман организовала Влада или други орган (уговори
о мултилатералном, односно вишестраном пребијању),
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- отпис потраживања,
- закључивање уговора о измирењу доспјелог
дуга према јавном предузећу под повољнијим условима,
које утврђује Влада ФБиХ.
XXI 4. Повезивање Друштва са другим друштвима
Члан 102.
Друштво се може повезивати у статусне и уговорне
облике повезивања са домаћим лицима у складу са
законом.
XXI 5. Заштита имовине Друштва
Члан 103.
У испуњавању својих обавеза и одговорности
Надзорни одбор Друштва и Управа Друштва дужни
су подстицати на одговорно понашање и контролу
имовине и ресурса Друштва.
XXI 6. Поступање у складу са законима,
прописима и смјерницама
Члан 104.
(1) У извршавању својих обавеза и одговорности,
Надзорни одбор и Управа Друштва дужни су активно
учествовати у контроли провођења важећих закона,
правилника и других прописа у Друштву.
(2) Надзорни одбор и Управа Друштва дужни
су предузимати радње да Друштво унапређује
етичко понашање и подстицати раднике на пријаву
о незаконитом или неетичком понашању појединих
радника Друштва.
XXII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 105.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а исти ће се објавити у „Службеним
новинама Тузланског кантона“.
Члан 106.
Почетком примјене овог Статута престаје да важи
Статут број: 1383/12 од 10.12.2012. године

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина ДОО ЈП РТВТК
Број: 1046/2017
Тузла, 02.08.2017. године
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Предсједник Скупштине
Друшва
Бегић Менсур, с.р.

Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 14. сједници одржаној дана 24.07.2017. године,
разматрајући Студију економске оправданости додјеле
концесије привредном друштву „Градачац АП Агропромет“ д.о.о. Градачац, за захватање воде из
Безименог потока, а које ће бити изведено на земљишту
означеном као к.ч. број: 920 и изградњу резервоара
за потребе наводњавања које се планира градити на
земљишту означеном као к.ч. број: 205 обје уписане у
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к.о. Турићи II, општина Градачац, на основу члана 15.
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 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 Студија економске оправданости
додјеле концесије за захватање воде из Безименог
потока, а које ће бити изведено на земљишту означеном
као к.ч. број: 920 и изградњу резервоара за потребе
наводњавања, достављена од стране привредног
друштва „Градачац АП – Агропромет“ д.о.о. Градачац.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-18635/17
Тузла, 24.07.2017. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

516

Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 14. сједници одржаној дана 24.07.2017. године,
разматрајући
Студију
економске
оправданости
додјеле концесије „МЕФА-ОИЛ“ д.о.о. Кладањ, за
захватање воде из водотока Таревчица за потребе МХЕ
„Таревчица“ снаге 105 кW, општина Кладањ, на основу
члана 15. Закона о концесијама („Службене новине ТК“,
број: 5/04, 7/05, 6/11, 1/13 и 11/14), чланова 11., 12., 13. и
14. Правила Комисије за концесије Тузланског кантона
и 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 Студија економске оправданости
додјеле концесије „МЕФА-ОИЛ“ д.о.о. Кладањ, за
захватање воде из водотока Таревчица за потребе
МХЕ „Таревчица“ снаге 105 кW, општина Кладањ,
достављене од стране привредног друштва „МЕФАОИЛ“ д.о.о. Кладањ.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-18636/17
Тузла, 24.07.2017. године
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Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 15. сједници одржаној дана 27.07.2017. године,
разматрајући Студију економске оправданости додјеле
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концесије за захватање воде из властитог извора
водоснабдијевања – копаног бунара који се налази
у кругу привредног друштва „М.Х. Грађевинар“
д.о.о. Живинице, за санитарне и технолошке потребе
објекта за производњу бетона, достављене од стране
привредног друштва „М.Х. Грађевинар“ д.о.о.
Живинице, на основу члана 15. 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 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 Студија економске оправданости
додјеле концесије за захватање воде из властитог извора
водоснабдијевања – копаног бунара који се налази у
кругу привредног друштва „М.Х. Грађевинар“ д.о.о.
Живинице, за санитарне и технолошке потребе објекта
за производњу бетона, достављене од стране привредног
друштва „М.Х. Грађевинар“ д.о.о. Живинице.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-18840/17
Тузла, 27.07.2017. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 17. сједници одржаној дана 07.08.2017. године,
разматрајући Студију економске оправданости додјеле
концесије за захватање воде са изворишта „Здравник“,
за потребе флаширања у насељу Горњи Хргови,
општина Сребреник, достављене од стране привредног
друштва „Здравник“ д.о.о. Хргови Горњи, општина
Сребреник, на основу члана 15. 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 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 Студија економске оправданости
додјеле концесије за захватање воде са изворишта
„Здравник“, за потребе флаширања у насељу Горњи
Хргови, општина Сребреник, достављене од стране
привредног друштва „Здравник“ д.о.о. Хргови Горњи,
општина Сребреник.
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Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-19379/17
Тузла, 07.08.2017. године
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Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

519

Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 17. сједници одржаној дана 07.08.2017. године,
разматрајући приједлог Уговора о додјели концесије
Привредном друштву „Бонy“ д.о.о. МЗ Љубаче,
насеље Моранчани, Град Тузла, за захватање воде
из властитог извора водоснабдијевања – бушеног
бунара који се налази у кругу творнице „Бонy“ МЗ
Љубаче, насеље Моранчани, Град Тузла, за технолошке
потребе фабрике за производњу сокова, који треба да
закључе Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Тузланског кантона и Привредно
друштво „Бонy“ д.о.о. МЗ Љубаче, насеље Моранчани,
Град Тузла, 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, 11/14 и 12/16), главе
II тачке 3. и 7. Документа о политици додјеле концесија
на подручју Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 7/06) и чланова 11., 12., 13. и
14. Правила Комисије за концесије Тузланског кантона,
доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о концесији за
захватање воде из властитог извора водоснабдијевања –
бушеног бунара који се налази у кругу творнице „Бонy“
МЗ Љубаче, насеље Моранчани, Град Тузла, који треба
да закључе Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Тузланског кантона и Привредно
друштво „Бонy“ д.о.о. МЗ Љубаче, насеље Моранчани,
Град Тузла.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-25-26382/17
Тузла, 07.08.2017. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.

Srijeda, 23.08.2017. god.

Srijeda, 23.08.2017. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 12 - Strana 1251

"Службене новине Тузланског кантона"
број: 12/2017
САДРЖАЈ

ВЛАДА

492. Уредба о условима и начину давања државних
шума у закуп и успостави права служности,
број: 02/1-14-17396-1/17 од 18.07.2017. године
493. Одлука о измјени Програма о распореду
средстава са потрошачке јединице 11010002
–капитални издаци за кориснике буџетских
средстава за 2017. годину, број: 02/1-14-18062/17
од 25.07.2017. године
494. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-17866/17 од 18.07.2017.
године (КУД „Осман Алибашић“ Мала
Бријесница Добој Исток)

1225

1227

1228

495. Одлука о одобравању средстава са позиције „Текућа
резерва“ – потрошачка јединица 11050001, број:
02/1-14-18100-1/17 од 18.07.2017. године (Савез
антифашиста и бораца народноослободилачког
рата ТК)
1228
496. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-18100-2/17 од 18.07.2017.
године (Организација демобилисаних бораца
опћине Теочак)

1229

1229

498. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-18831/17 од 01.08.2017.
године (ЈУ Основна музичка школа Тузла)

1230

1230

500. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-18957-2/17 од 01.08.2017.
године (Кантонално тужилаштво ТК)
1231
501. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2017. годину, број: 02/114-18070-1/17 од 18.07.2017. године
502. Одлука о врсти школске спреме неопходне
за обављање послова директора Кантоналне
дирекције робних резерви Тузла, број: 02/1-0517467/17 од 18.07.2017. године

1232

504. Одлука, број: 02/1-35-15220/17 од 25.07.2017.
године (ЈУ Центар за социјални рад Сапна)

1232

505. Одлука о давању сагласности за обнављање
Уговора о концесији за експлоатацију кварцног
пијеска, број: 02/1-18-13700/17 од 01.08.2017.
године

1233

506. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Опште болнице „Др. Мустафа Бегановић“
Грачаница,
број:
02/1-37-17403-4/16
од
01.08.2017. године

1233

507. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне
установе Универзитет у Тузли из реда оснивача,
број: 02/1-38-8234-3/17 од 25.07.2017. године

1234

508. Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Кантоналне управе цивилне заштите,
број: 02/1-34-25460/17 од 25.07.2017. године

1234

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

497. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-18794/17 од 01.08.2017.
године (ЈУ БКЦ Тузла)

499. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-18957-1/17 од 01.08.2017.
године (Удружење бораца „Патриотске лиге“ из
Градачца)

503. Одлука о проглашењу регионалне цесте од
посебног значаја за Тузлански кантон, број:
02/1-27-18611/17 од 25.07.2017. године

509. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-18724/17 од 26.07.2017. године
(Министарство образовања,...)

1234

510. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2017. годину,
број: 07/1-14-19142/17 од 03.08.2017. године (ЈУ
Народна и универзитетска библиотека „Дервиш
Сушић“ Тузла)

1235

511. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
07/1-14-19144/17 од 03.08.2017. године (ЈУ Прва
основна школа Живинице)

1235

512. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2017. годину, број:
07/1-14-19147/17 од 03.08.2017. године (ЈУ ОШ
„Раинци Горњи“ Калесија)

1236

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА
1231

1232

513. Одлука о одређивању слободних локација у
Тузланском кантону за оснивање апотека у 2017.
години, број: 13/1-37-002630/17 од 28.07.2017.
године

1236
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
514.

Статут Јавног предузећа Радио-телевизије
Тузланског кантона, број: 1046/2017 од 02.08.2017.
године

1237

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

515. Одлука, број: 20/1-25-18635/17 од 24.07.2017.
године (привредно друштво „Градачац АП –
Агропромет“ д.о.о. Градачац)

1248

516. Одлука, број: 20/1-25-18636/17 од 24.07.2017.
године (привредно друштво „МЕФА-ОИЛ“
д.о.о. Кладањ)

1249

517. Одлука, број: 20/1-25-18840/17 од 27.07.2017.
године (привредно друштво „М.Х. Грађевинар“
д.о.о. Живинице)

1249

518. Одлука, број: 20/1-25-19379/17 од 07.08.2017.
године (привредно друштво „Здравник“ д.о.о.
Хргови Горњи, опћина Сребреник)

1249

519. Одлука, број: 20/1-25-26382/17 од 07.08.2017.
године (привредно друштво „Бонy“ д.о.о. МЗ
Љубаче, насеље Моранчани, Град Тузла)

1250

ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ЗАСТУПНИКА
243. Оглас Опћинског суда у Градачцу о постављењу
привременог заступника у особи Џевад Суљић,
адвокат из Градачца (број: 28 0 P 056940 16 P)

I

244. Оглас Опћинског суда у К алесији о постављењу
привременог заступника у особи Фазлић
Нурије, адвоката из Калесије (број: 029-0-DN17-000 368)

I

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА НЕВАЖЕЋИМ
245. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име
Амер Мехиновић

II

246. Оглас о оглашавању потврде неважећом на име
Харис Мемишевић

II

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

OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 28 0 P 056940 16 P
Gradačac, 26.07.2017. godine
Općinski sud u Gradačcu, sudija Milada Topčić, u pravnoj
stvari tužitelja Čekić Ibrahima sin Mustafe koga zastupa Nermina
Ibrić-Muminović pravni zastupnik Kantonalnog zavoda za
pružanje pravne pomoći Tuzla, protiv tužene Čekić rođ. Sinanović
Edina, kći Nurije, trenutno nastanjena u mjestu Rašljeva bb.,
općina Gračanica ( u kući Sinanović Nurije), sada nepoznatog
boravišta, radi razvoda braka, gore označenog dana donio je
slijedeći:

O G L A S
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 056940 16 P od
23.12.2016. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4. ZPP-a
postavljen je advokat Dževad Suljić iz Gradačca za privremenog
zastupnika tuženoj Čekić rođ. Sinanović Edina, kći Nurije, koja
nema punomoćnika, a sada je nepoznatog boravišta, radi
razvoda braka.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena, ili njen punomoćnik
ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.
Ovaj oglas objaviti u “Službenim novinama FBiH”, i
“Službenim novinama TK-a”, i preko oglasne table suda u
Gradačcu i Srebreniku.
Sudija
Milada Topčić
243
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED
Broj: 029-0-DN-17-000 368
Kalesija, 07.08.2017.godine
Općinski sud u Kalesiji, izdaje sljedeći:

OGL AS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Kalesiji u postupku Predlagača Ibrić Emina,
sin Huseina iz Kalesije, zastupan po punomoćniku Paščanović
Enveru, advokatu iz Kalesije, radi uspostave ZK uloška,

protivnicima predlagača Halilović (Salih) Ibrahim, Alić Tifa,
Halilović (Juso) Osmo, Gačanović (Mulaim) Bajro, Jusufović
Hata, Gačanović (Salko) Ramo, Gačanović (Salko) Džemal,
Dedić rođ. Gačanović Hasiba, Gačanović (Ramo) Ibrahim,
Gačanović (Ramo) Salko, Gačanović (Ramo) Džemo, Gačanović
(Ramo) Smajo, Gačanović (Ramo) Nezira, Gačanović Begija,
Gačanović rođ. Jakubović Begija, Krajinović (Smajo) Advija,
Ahmetović (Husein) Hamza, Halilović rođ. Ahmetović Aiša,
Djedović rođ. Ahmetović Rahima, Krnić (Mustafa) Mustafa, Jović
(Tošo) Nikola, Ahmetović (Mujčin) Mujo, Ibrić (Began) Hasan,
Milovanović (Milovan) Jovan, Milovanović (Milovan) Savo,
Milovanović (Milovan) Stjepan, Milovanović (Milovan) Kostadin,
Milovanović (Milovan) Stevan, Bećirbašić rođ. Ahmetović Zilija,
Ahmetović Hata, Ahmetović rođ. Ahmetović Hatija, Ahmetović
(Nazif) Hurka, Ahmetović (Nazif) Nezira, Zulić rođ. Ibrahimović
Zejfa, Ahmetović rođ. Hamidović Mejra, Ahmetović (Himzo) Fata,
Jahić rođ. Ahmetović Zumra, Đedović rođ. Ahmetović Hasnija,
Ahmetović (Himzo) Alija, Ahmetović rođ. Mujanović Šida, Spahić
Nurija, Spahić (Nezira) Hata, Spahić (Nezira) Nuhan, Ravančić
(Alijja) Husein, Ravančić (Alijja) Hamza, Ravančić (Alijja) Ibrahim,
Dukić (Mitar) Lazar, Vasiljević Mitra, Dukić (Mitar) Pelka, Dukić
(Mitar) Bogdana, Dukić (Mitar) Stanoje, Dukić (Pero) Živan, Dukić
Grozda, Dukić (Đuro) Cvijetin, Dukić (Đuro) Cvija, Dukić (Đuro)
Gospava, Stuparević Joka, Petrović Mitar Dimitrije, Ćirković (Kojo)
Jova, Ćirković (Kojo) Toda, Ćirković (Kojo) Spasa, Dukić Mitra,
Dukić (Đorđe) Miloš, Dukić (Đorđe) Gojko, Katić Zagorka, Dukić
(Trifko) Tešo, Dukić (Trifko) Risto, Mitrić (Savo) Danilo, Filipović
Ljubica, Djenadić Ana, Djebrić Pelka, Maksimović Ljepojka,
Todorović Rajka, Mitrić (Savo) Ratko, Mitrić (Savo) Radinka, Ibrić
(Ramo) Ibrahim, Ibrić (Began) Avdo, Ibrić (Began) Selim, Ibrić
(Began) Smajo, Hamidović rođ. Ibrić Bejta, Hamzić rođ. Ibrić
Ziba, Ibrić (Began) Aiša, Ibrić (Began) Hurija, Ibrić (Began) Zlata,
Ibrić (Hasan) Muharem, Čajtinović (Ibrahim) Šaban, Ibrić rođ.
Hamzić Šerifa, Ibrić (Ramo) Muhamed, Alić rođ. Ibrić Mejra, Ibrić
(Mujo) Mehmed, Memić (Mujo) Mejra, Ibrić (Hasan) Muharem,
Ibrić (Emin) Husejn koji su upisani kao vlasnici nekretnina u
zk. ul. broj 5224 i 4712 KO Prnjavor, zk.ul. broj 964, 35, 986,
521 i 84 KO SP Bulatovci, postavio je Rješenjem broj 029-0DN-17-000 368 od 07.08.2017.godine privremenog zastupnika u
osobi advokata Fazlić Nurije 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.
Zemljišnoknjižni referent:
Zikret Bešić
244
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OGLAŠAVANJE DOKUMENTA
NEVAŽEĆIM
Oglašava se nevažećim indeks na ime Mehinović (Vahid)
Amer iz Srebrenice, izdat 2014. godine od strane Rudarskogeološko-građevinskog fakulteta u Tuzli , broj: IV-54/14.
245
Oglašava se nevažećom Potvrda o položenom vozačkom
ispitu „B“ kategorije na ime Memišević (Jasmin) Haris, rođen
25.01.1995. godine u Tuzli, izdato od strane Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, odsjek za saobraćajnu
edukaciju, serijski broj: 032026 od 07.09.2016. godine.
246

Srijeda, 23.08.2017. god.

Srijeda, 23.08.2017. god.
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