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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и “Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
27.06.2018. године, доноси

З А К О Н

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРАВА
Члан 1.
У Закону о порезу на промет непокретности и
права (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
11/01, 13/01, 13/03, 3/13 и 12/16) у члану 6. у ставу 1.
иза тачке 14. додаје се нова тачка 15., која гласи:
“15. на пренос власништва на непокретностима до
70 м2 површине која служи за становање, када је купац
млади брачни пар који први пут рјешава своје стамбено
питање и који нису власници, односно посједници или
нису били власници, односно посједници непокретности
која је служила или служи за становање.“
У истом члану иза става 3. додаје се нови став 4.,
који гласи:
„Под младима у смислу става 1. тачке 15. овог
члана подразумијевају се лица у животној доби до
навршених 35 година старости којa су у браку.“
Члан 2.
На купопродајне уговоре закључене прије ступања
на снагу овог закона, а по којима није извршена
пријава настанка порезне обавезе и по којима није
извршен пренос права власништва, односно посједа,
примјењиваће се одредбе овог закона.
Члан 3.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија
Скупштине Тузланског кантона да утврди пречишћени
текст закона.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-117-11/18
Тузла, 27.06.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка (ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
27.06.2018. године, доноси

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УСЛОВИМА И
ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНО
ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА
Члан 1.
У Закону о условима и поступку легализације
бесправно изграђених грађевина („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 3/06, 1/07, 5/08, 10/11 и 7/17),
у члану 3. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Легализација бесправно изграђене грађевине
може се вршити за грађевину која је до дана израде
ортофото снимака Федерације БиХ из 2018. године
започета, изграђена, дограђена (у својим хоризонталним
или вертикалним габаритима), реконструисана или
санирана без одобрења за грађење, као и грађевину за
коју постоји одобрење за грађење, али је инвеститор
одступио од услова прописаних у одобрењу за грађење.“
У истом члану у ставу (3) ријечи „става (3)“,
замјењују се ријечима „става (2)“.
Члан 2.
У члану 5а. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Власнику изграђене грађевине из става (2)
овог члана, привремено прикључење се може извршити
уз потврду Министарства, односно надлежног
општинског/градског органа да се грађевина налази на
ортофото снимцима Федерације БиХ из 2018. године
или, до коначне објаве ортофото снимака, уз потврду
да је грађевина започета, изграђена или дограђена до
дана ступања на снагу овог закона, издату на основу
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доказа утврђених од стране Министарства односно
надлежног општинског/градског органа, у складу са
одредбама Закона о управном поступку („Службене
новине Федерације БиХ“, бр. 2/98 и 48/99).“

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона”.

Члан 3.
У члану 13. у ставу (1) и ставу (2) ријеч
„легализирање“ замјењује се ријечима „доношење
рјешења о накнадном одобрењу за грађење“.

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-319-4/18
Тузла, 27.06.2018. године

Члан 4.
У члану 15. у ставу (1) тачка б) мијења се и гласи:
„б) геодетског снимка грађевине и парцеле израђеног
на катастарској подлози у аналогном и дигиталном
облику и“.
Члан 5.
У члану 22. у ставу (2) ријечи „сателитског снимка
подручја Тузланског кантона“, замјењују се ријечима
„ортофото снимака Федерације БиХ из 2018. године“.
Члан 6.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија
Скупштине Тузланског кантона да утврди пречишћени
текст Закона о условима и поступку легализације
бесправно изграђених грађевина.
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-106-9/18
Тузла, 27.06.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
27.06.2018. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Закону о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2018. годину („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 19/17 ) у члану 78. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Средства из члана 69. тачка 32. распоређиваће
се у складу са критеријима које доноси ресорно
министарство, а на које сагласност даје Влада Кантона.
На основу донесених критерија, ресорно министарство
доноси одлуку о одобравању финансијских средстава,
а у складу са одредбама Закона о предшколском одгоју
и образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 12/09, 8/11, 10/13 и 8/18).“

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
27.06.2018. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УНУТРАШЊИМ
ПОСЛОВИМА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
Члан 1.
У Закону о унутрашњим пословима Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16 и 14/17),
у члану 1., члану 7. ставу (1), члану 11. ставовима (3)
и (4), члану 14. ставу (2), члану 17. ставу (1) тачки
а) и ставу (3), члану 18а. ставовима (3) и (4), члану
19. ставу (3) тачки д), и ставу (5) тачкама а), б), д) и
е), члану 21. ставовима (1), (2), (3) и (4), члану 22. у
називу члана и ставовима (1), (2), (3) и (4), у називу
Поглавља V, члану 23. ставу (2), члану 32. ставу (3), у
називу Одjељка Б., члану 33. у називу члана и ставу (1),
члану 34. ставовима (1) и (2), члану 35. у називу члана
и ставовима (1) и (3), члану 39. ставу (2), члану 41. у
називу члана и ставовима (1) и (2), у називу Одjељка Ц.,
члану 42. у називу члана и ставу (1), члану 43. у називу
члана и ставу (2), члану 44. у називу члана и ставовима
(1), (2), (3) и (4), члану 45. ставу (1), у називу Одjељка
Д., члану 46. у називу члана и ставу (1), члану 47. у
називу члана и ставовима (1) и (3), у називу Поглавља
VI, члану 48. у називу члана и ставу (1), члану 49. ставу
(1), члану 51. ставовима (1), (2), (4) и (5), члану 53.
ставовима (3) и (4), члану 63. ставу (2), члану 68. ставу
(2) и члану 84. ставу (1), ријечи “полицијски комесар”,
у одређеном падежу, замјењују се ријечима “директор
Управе полиције”, у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 6. став (1) мијења се и гласи:
“(1) Управа полиције има статус буџетског
корисника, унутар буџетског раздjела Министарства и
самостално користи средства за:
а) плате, додатке на плату, накнаде и доприносе,
б) путне трошкове и друге припадајуће трошкове
из надлежности Управе полиције,
ц) набавку материјала и ситног инвентара,
д) издатке за услуге превоза и горива,
е) издатке за текуће одржавање,
ф) унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне
имовине,
г) издатке осигурања,
х) уговорене и друге посебне услуге,
и) текуће трансфере и друге текуће расходе,
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ј) издатке за комуникацијске, комуналне услуге и
енергију објеката Управе полиције,
к) капиталне издатке и
л) друге припадајуће трошкове који произилазе из
надлежности Управе полиције.“
Члан 3.
У члану 62. став (3) мијења се и гласи:
“(3) Државни службеници и намјештеници су
запосленици Министарства и Управе полиције, чији
је радно-правни статус прописан Законом о државној
служби у Тузланском кантону (“Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 7/17, 10/17 и 10/18).”
У истом члану став (4) брише се.
Досадашњи став (5) постаје став (4).
Члан 4.
У члану 88. ријечи “од буџетске 2019. године”
замјењују се ријечима “од дана усвајања Буџета
Тузланског кантона за 2019. годину”.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-335-4/18
Тузла, 27.06.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
27.06.2018. године, доноси

З А К О Н

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗНАЧАЈНИМ
ДАТУМИМА И ЛИЧНОСТИМА НА ПОДРУЧЈУ
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-320-4/18
Тузла, 27.06.2018. године
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Скупштине Тузланског
кантона,
Сенад Алић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. године, доноси

У Р Е Д Б У

о измјени Уредбе о вршењу овлашћења органа
Тузланског кантона и општина на подручју
Тузланског кантона у привредним друштвима са
учешћем државног капитала
Члан 1.
У Уредби о вршењу овлашћења органа Тузланског
кантона и општина на подручју Тузланског кантона
у привредним друштвима са учешћем државног
капитала(„Службене новине Тузланског кантона“, број:
11/05), у члану 8. став 1. мијења се и гласи:
“Надлежно министарство, односно у општинама
и граду општински начелник, односно градоначелник,
именују пуномоћника државног капитала за скупштину
привредног друштва са државним капиталом“.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15882-1/18
Тузла, 05.06.2018. године

529

Члан 1.
У Закону о значајним датумима и личностима
на подручју Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона”, број: 14/16) у члану 4. у ставу (1)
иза тачке р) додаје се нова тачка с), која гласи:
„с) 28. септембар Дан одбране Челића - „Битка за
Фригос“.
Досадашње тачке с), т), у) и в) постају тачке т), у),
в) и з).

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 26. Закона о концесијама („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13,
11/14, 12/16 и 14/17), и главом II тачка 3. Документа
о политици додjеле концесија на подручју Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
7/06), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Члан 2.
У члану 5. у ставу (1) иза тачке о) додаје се нова
тачка п), која гласи:
п) општина Челић
- 28. септембар Дан одбране Челића - „Битка за
Фригос“.
Досадашње тачке п) и q) постају тачке q) и р).

о додјели 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

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског
кантона”.

I
Привредном друштву „М.Х. Грађевинар“ д.о.о.
Живинице дoдjељује се концесија за захватање воде
из властитог извора водоснабдијевања – копаног

О Д Л У К У
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бунара који се налази у кругу привредног друштва
„М.Х. Грађевинар“ д.о.о. Живинице, за санитарне и
технолошке потребе објекта за производњу бетона,
на период од 10 (десет) година, рачунајући од дана
закључења уговора о концесији.
II
Једнократна концесиона накнада (ЈКН) за
концесиони период од 10 година, износи 5.700,00 КМ,
те ће дио ЈКН у износу од 2.000,00 КМ понуђач уплатити
прије закључења Уговора о концесији, а плаћање
преосталог износа ЈКН од 3.700,00 КМ уговориће се у
двије једнаке полугодишње рате у износу од 1.850,00
КМ од дана потписивања уговора о концесији, уз
обезбјеђење одговарајуће банковне гаранције.
Текућа концесиона накнада (ТКН) износи 0,10 КМ/
м3, и зависиће од количине захваћене и искоришћене
воде, која ће се утврђивати квартално, с тим да ТКН не
може бити мања од 600,00 КМ на годишњем нивоу.
III
Концесионар ће на почетку сваке године,
концесору доставити безусловну банковну гаранцију,
на износ ТКН за предметну годину, или уз плаћање
износа од 600,00 КМ, унапријед.
IV
Као концесор одређује се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона, које ће са концесионаром закључити уговор у
року од 15 дана, од дана добијања одобрења уговора од
стране Комисије за концесије Тузланског кантона.
V
Уговор из тачке IV ове одлуке ближе ће регулисати
међусобна права и обавезе уговорних страна.
VI
Надзор, провјеру рада концесионара и праћење
извршења концесионог уговора, врши Комисија за
концесије Тузланског кантона.
Праћење извршења концесионог уговора у погледу
плаћања накнада за концесије, врши Министарство
финансија Тузланског кантона.
VII
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-25-31013-4/17
Тузла, 29.05.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о проглашењу цесте од значаја за Тузлански кантон

Petak, 06.07.2018. god.

I
Цестом од значаја за Тузлански кантон проглашава
се некатегорисана цеста Глибине – Хумачко језеро.
II
Задужује се Јавна установа Дирекција регионалних
цеста Тузланског кантона да уради пројектну
документацију за цесту из тачке I ове oдлуке.
III
У складу са динамиком рјешавања имовинско
- правних односа од стране општина на чијој
територији се налази цеста из тачке I ове одлуке
и расположивих финансијских средстава, Јавна
установа Дирекција регионалних цеста Тузланског
кантона ће у сарадњи са надлежним институцијама,
донаторима и општинама на чијој територији се
налази цеста учествовати у суфинансирању изградње
цесте из тачке I ове одлуке.
IV
Након изградње цесте или дионице цесте,
управљање и одржавање исте вршиће општине на чијој
територији се налази цеста.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-27-15052/18
Тузла, 05.06.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 123. став (2) Закона о социјалној заштити,
заштити цивилних жртава рата и заштите породице
са дјецом – пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 и 4/18),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о висини накнаде за издржавање храњеника у
традиционалном хранитељству за 2018. годину
I
Утврђује се висина накнаде за издржавање
храњеника у традиционалном хранитељству за 2018.
годину у износу од 38,5% просјечне плате у Федерацији
БиХ за 2017. годину односно 331,00 КМ.
II
Успоставу права из тачке I ове одлуке вршиће
мјесно надлежни центар за социјални рад рјешењем
о успостављању права, а у складу са Законом о
хранитељству у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 19/17).
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са буџетске позиције 23020003-породични смјештај
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дјеце и 23020004 – породични смјештај одраслих,
економски код 614200.

дјелатност и имплементирају пројекте на подручју
Тузланског кантона.

IV
Пренос средстава из тачке I ове одлуке вршиће
се из Трезора путем банака на жиро рачуне корисника
права.

Члан 4.
Министар трговине, туризма и саобраћаја (у даљем
тексту: министар) ће својим рјешењем именовати
Комисију која ће бити задужена да размотри пријаве по
Јавном позиву за додјелу средстава и утврди да ли су
испуњени критерији утврђени овом одлуком, изврши
бодовање и сачини прелиминарну листу са називом
непрофитне организације, називом пројекта и износом
додијељених средстава (у даљем тексту: Комисија).

V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство за рад, социјалну политику и повратак,
Министарство финансија и центри за социјални рад на
подручју Тузланског кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
примјењиваће се од 23.03.2018. године до 31.12.2018.
године и објавиће се у „Службеним новинама
Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-14810/18
Тузла, 05.06.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 10/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 76. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2018. годину (‘’Службене новине Тузланског
кантона’’, број: 19/17), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној 05.06.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о утврђивању услова и критерија, начину и
поступку расподјеле намјенских средстава
прикупљених по основу накнаде за обављене
техничке прегледе возила
Члан 1.
Овом одлуком се утврђују услови, критерији, начин
и поступак додјеле намјенских средстава за програме и
пројекте из области саобраћаја и саобраћајне културе у
износу од 35.000,00 КМ (словима: тридесетпетхиљада
конвертибилних
марака),
потрошачка
јединица
22010001 Министарство трговине, туризма и саобраћаја
(у даљем тексту: Министарство).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке се додјељују
непрофитним организацијама које имају сједиште,
обављају дјелатност и имплементирају пројекте на
подручју Тузланског кантона.
Средства се додјељују у складу са Законом о
извршењу Буџета Тузланског кантона и планираним
средствима у Буџету Тузланског кантона.
Члан 3.
Додјела средстава непрофитним организацијама
вршиће се искључиво по јавном позиву.
Право учешћа на јавном позиву имају удружења
која су регистрована у Министарству правосуђа и
управе Тузланског кантона као и удружења која су
регистрована у складу са законом на ентитетском
или државном нивоу, а која имају сједиште, обављају

Члан 5.
Средства се расподјељују за пројекте из области
саобраћаја који се односе на:
- унапређење вршења контроле техничке
исправности возила на станицама техничког прегледа,
- едукацију дјеце у предшколском и школском
узрасту из области саобраћајне културе и познавања
саобраћајних прописа,
- едукацију возача о заштити човјекове околине и
смањењу емисије издувних гасова,
- промоцију и организацију бициклистичких, ауто
и мото утрка и манифестација,
- повећање нивоа безбиједности саобраћаја,
- унапређење нивоа услуге превоза путника,
- обиљежавање значајних датума из области
саобраћаја (дан возача и аутомеханичара, дани без
возила и други).
Члан 6.
Удружења су дужна уз апликациони образац
доставити следећу документацију којом доказују
испуњавање услова:
1. Рјешење о упису у Регистар удружења код
Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона
или другог надлежног органа у Босни и Херцеговини,
2. Увјерење о порезној регистрацији,
3. Пројекат са спецификацијом трошкова овјерен
и потписан од стране подносиоца.
Документи се прилажу у оригиналу или овјереној
копији, која не може бити старија од шест мјесеци,
рачунајући од дана објављивања јавног позива.
Члан 7.
Документ из члана 6. тачка 3. Одлуке треба да
садржи следеће податке:
- назив и опис пројекта,
- област саобраћаја на коју се односи пројекат,
- циљеве пројекта,
- врсте активности које ће се провести да би се
постигли постављени циљеви,
- подаци о укључености и броју волонтера на
пројекту,
- уколико постоји партнерство, назив партнера
- друга непрофитна организација или институција
из јавног сектора са доказом о партнерству (уговор и
слично),
- очекивани резултати пројекта,
- рок реализације пројекта и
- спецификација трошкова са висином средстава
која се потражују од Министарства, властита средства
или други извори финансирања пројекта (навести
детаљну спецификацију).
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Члан 8.
Приједлог расподјеле средстава удружењима
сачињава Комисија, цијенећи при томе укупан број
бодова утврђених на основу следећих критерија:
- област саобраћаја на коју се односи пројекат,
- рок реализације пројекта,
- величина циљне групе обухваћене пројектом,
- број укључених волонтера,
- партнерски однос са другом непрофитном
организацијом или институцијом из јавног сектора у
реализовању пројекта,
- већи удио у финансирању пројекта из властитих
средстава или других извора,
- територијална заступљеност на подручју
Тузланског кантона,
- промоција циљева Министарства у области
безбиједности саобраћаја, већи квалитет услуге превоза
и промоција алтернативних видова превоза са циљем
смањења броја возила на цестама и загађења животне
средине.
Начин бодовања ће се утврдити Правилником о
оцјењивању који ће донијети Комисија.
Члан 9.
Пријављени пројекти удружења неће се узети у
разматрање уколико:
- приједлог пројекта није у складу са чланом 5. ове
одлуке,
- не доставе документацију за доказивање
испуњавања услова из члана 6. ове одлуке,
- не разраде пројекат како је дефинисано чланом
7. ове одлуке,
- су пројекти, програми и активности направљени
само у корист чланова удружења,
- пројекти садрже вјерске циљеве и активности
или којим се жели вршити едукација или пропаганда
усмјерена само на одређене вјерске скупине,
- административни трошкови пројекта, при
реализацији, премашују 30% вриједности укупног
буџета пројекта и
- нису доставили извјештај о утрошку средстава
која су им раније додијељена у складу са потписаним
уговорима.
Члан 10.
Максимални износ средстава који се може
додијелити по једном пројекту је 4.000,00 КМ.
Удружења имају право на јавни позив пријавити
највише два пројекта.
Члан 11.
Сви пријављени апликанти ће моћи погледати
прелиминарну листу на веб страници Владе Тузланског
кантона.
Рок за писани приговор на прелиминарну листу по
јавном позиву је пет дана од дана објаве на веб страници
Владе Тузланског кантона.
Приговор се упућује у писаној форми министру
трговине, туризма и саобраћаја.
Одлуку о приговору доноси министар у року од
пет дана од дана истека рока за приговор.
Одлука министра по изјављеном приговору је
коначна.
По окончању рока за приговор на прелиминарну
листу и након рјешавања приговора, министар доноси
Одлуку о утврђивању коначне листе о одобравању
финансијских средстава корисницима са износима и
намјеном.
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Коначна листа ће бити објављена на веб страници
Владе Тузланског кантона.
У року од 15 дана од дана доношења Одлуке о
утврђивању коначне листе, Министарство закључује
уговоре са непрофитним организацијама, којим ће
регулисати међусобна права, обавезе и одговорности.
Приликом потписивања уговора потребно је доставити
картон депонованих потписа од банке са којом имају
потписан уговор.
Члан 12.
Надзор над коришћењем одобрених средстава
континуирано ће вршити комисија коју ће посебним
рјешењем именовати министар.
Члан 13.
Министарство ће у року од 15 дана од дана
доношења ове одлуке објавити јавни позив.
Јавни позив за додјелу средстава се објављује
у дневном листу „Ослобођење“ и на званичној веб
страници Владе Тузланског кантона.
Члан 14.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15787/18
Тузла, 05.06.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине
Тузланског кантона“ број: 19/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 12.06.2018. године,
доноси

О Д Л У К У

о утврђивању критерија, услова и поступка за
расподјелу средстава са потрошачке јединице
11010022 – Медији
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критерији, услови и
поступак расподјеле средстава са потрошачке јединице
11010022– Медији.
Члан 2.
Расподјела средстава са потрошачке јединице из
чланa 1. ове одлуке вршиће се у складу са Буџетом
Тузланског кантона за 2018. годину и Законом о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину у
укупном износу од 80.000,00 КМ од чега 62.000,00 КМ
за медије у приватном сектору (приватна предузећа)
и 18.000,00 КМ за непрофитне организације које у
оквиру своје дјелатности обављају и послове јавног
информисања.
Члан 3.
Критерији за додјелу средстава су:
a) да посједују дозволу за рад Регулаторне
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агенције за комуникације Босне и Херцеговине (односи
сена радио и телевизијске станице),
б) да располажу техничким, просторним и
кадровским потенцијалом за пружање медијских
услуга,
ц) да имају измирене законске обавезе по основу
пореза и доприноса, закључно са 31. децембром 2017.
године, те да су оправдали средства добивена од Владе
Тузланског кантона у претходној години са позиције из
члана 1. ове одлуке,
д) да достављени програмски садржај, са
акцентом на Тузлански кантон, обрађује најмање једну
од следећих активности:
- афирмација
предузетништва,
афирмација
обртништва, умјетничких и старих заната,
- развој и унапређење пољопривреде,
- афирмација и унапређење туризма,
- привредни развој, рационално коришћење
енергије, рационално коришћење природних и
минералних
ресурса,
афирмација
коришћења
обновљивих извора енергије,
- заштиту и очување околице са акцентом на
заштиту већих водотока и акумулације Модрац,
- развој образовања, те афирмацију уписа
ученика и студената у техничке школе, односно
факултете,
- дјецу и младеили су намијењени дјеци и
младима,
- заштиту и унапређење културе, афирмација
моралних вриједности,
- заштиту људског здравља,
- заштиту и унапређење цивилног друштва.
Члан 4.
Предлагач, који испуњава критерије, дужан је
доставити:
1. рјешење о упису у регистар правних лица
(оригинал или овјерена копија),
2. увјерење о порезној регистрацији и спесимен
потписа (оригинал или овјерена копија),
3. програмски пројекат (емисије или циклус
емисија, односно новинских или интернет чланака) са
којима се аплицира на јавни позив, са кратким описом
садржаја и начина реализације и утврђеном динамиком
и планом емитовања-штампања,
4. финансијски план предложеног програмског/
их пројекта/пројеката, саспецификацијом трошкова
(израда, емитовање, објављивање/издавање) и висином
средстава која се потражују од Владе Тузланског
кантона,
5. доказ о измиреним обавезама по основу
пореза и доприноса закључно са 31. децембром 2017.
године (увјерења: надлежне пореске управе и управе
за индиректно опорезивање, оригинал или овјерене
копије),
6. изјаву овлашћеног лица о организацији рада
медија, броју запослених, подручју које медиј покрива,
техничкој опремљености, обиму и структури властите
продукције, редовном тиражу (односи се на принтане
медије) и посјећености (односи се на веб портале),
7. овјерену копију важеће дозволе РАК-а за
емитовање (за радио и телевизијске станице).
Члан 5.
Средства за медије додјељују се на основу jавног
позива за предлагање програмских пројеката који чини
саставни дио ове одлуке.
Јавни позив се објављује у дневним новинама и на
званичној веб страници Владе Тузланског кантона (у
даљем тексту: влада).
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Пријаве на јавни позив за расподјелу средстава се
достављају у року од 15 дана од дана објављивања у
дневним новинама Комисији коју формира Влада.
Комисија ће извршити оцјену програмских
пројеката, сачинити приједлог Програма расподјеле
средстава, те исти доставити Влади ради доношења.
Члан 6.
Један предлагач може кандидовати највише 2
програмска пројекта. Максималан износ средстава који
се може одобрити по пројекту, засредства из члана 2.
ове одлуке је 10.000,00 КМ.
Члан7.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-16474/18
Тузла, 12.06.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
29. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2018. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 19/17), Влада Тузланскогкантона, на
сједници одржаној дана 29.05.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018. годину
за реализацију пројекта „ELEMEND GREECE“ за ЈУ
Универзитет у Тузли, потрошачко мјесто 24040001, у
износу од 70.616,50 КМ, додијељеног од стране Eidikos
Logariasmos Kondylion Ereun.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација, повећањем планираних прихода на
економском коду 731121 – Примљени текући трансфери
од међународних организација.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана у дијелу распореда расхода по
основу текућих и капиталних трансфера и донација
на потрошачком мјесту 24040001- ЈУ Универзитет у
Тузли, на економским кодовима:
6131 – Путни трошкови у износу од .....................
................................................. 20.616,50 КМ,
8213 – Набавка опреме у износу од ..........................
................................................. 50.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ Универзитет у Тузли.
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IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-13158-1/18
Тузла, 29.05.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 12.06.2018. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за
посебне намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018.
годину, у сврху реализације пројекта „Надоградња
кабинета информатике опремом за примјену у
индустријском окружењу“ за ЈУ Мјешовита средња
школа „Хасан Кикић“ Градачац, потрошачко мјесто
– 24030003 у износу 4.270,00 КМ, додијељене од
Дионичког друштва BH Telecom Сарајево.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација, повећањем планираних прихода
на
економском коду 742212 – Капитални трансфери од
предузећа.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана у дијелу распореда расхода по
основу текућих и капиталних трансфера и донација
на потрошачком мјесту 24030003 - ЈУ Мјешовита
средња школа „Хасан Кикић“ Градачац, на економском
коду 8213 - Набавка опреме у износу од 4.270,00 КМ,
функционални код 0922.
III
Задужује се ЈУ Мјешовита средња школа „Хасан
Кикић“ Градачац да средства из тачке I ове одлуке
утроши до 31.12.2018. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања
и науке и ЈУ Мјешовита средња школа „Хасан Кикић“
Градачац.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
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Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-14781-1/18
Тузла, 12.06.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине
Тузланског кантона“ број: 19/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 12.06.2018. године,
доноси

О Д Л У К У

о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за
посебне намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018.
годину за реализацију пројекта „Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and
industry needs“-BENEFIT за ЈУ Универзитет у Тузли,
потрошачко мјесто 24040001, у износу од 79.467,00
КМ, додијељеног од стране Universitat Klagenfurt.
II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2018.
годину у дијелу плана прихода по основу намјенских
и властитих прихода, текућих и капиталних трансфера
и донација, повећањем планираних прихода на
економском коду 731121 – Примљени текући трансфери
од међународних организација.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана у дијелу распореда расхода по
основу текућих и капиталних трансфера и донација на
потрошачком мјесту 24040001- ЈУ Универзитет у Тузли,
функционални код 0970, на економским кодовима:
6131 - Путни трошкови у износу од .....................
................................................ 20.000,00 КМ
8213 - Набавка опреме у износу од .......................
............................................... 59.467,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ Универзитет у Тузли.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15022-1/18
Тузла, 12.06.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.05.2018. године,
доноси

ОДЛУКУ

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2018. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2018. годину у сврху
реконструкције фискултурне сале за ЈУ ОШ „Горња
Тузла“ Тузла, потрошачко мјесто – 24020044 у износу
од 1.000,00 КМ, додијељене од стране Рудника соли
„Тузла“ д.д. Тузла.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација,
повећањем планираних прихода на економском коду
733112 – Донације од правних лица.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана у дијелу распореда расхода по
основу текућих и капиталних трансфера и донација на
потрошачком мјесту 24020044 – ЈУ ОШ „Горња Тузла“
Тузла, на економском коду 8216 – Реконструкција и
инвестиционо одржавање у износу од 1.000,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Горња Тузла“ Тузла да
средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018.
године.
IV
За
реализацију
овеодлуке
задужују
се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Горња Тузла“ Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-13988-1/18
Тузла, 29.05.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.05.2018. године,
доноси

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2018. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2018. годину у сврху реализације
пројекта “Пројекат опремања кабинета информатике“
за ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Градачац, потрошачко
мјесто – 24020011 у износу од 7.000,00 КМ, додијељене
од стране Дионичког друштва BH Telecom Сарајево.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у
Буџет Тузланског кантона за 2018. годину у дијелу
плана прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих и капиталних трансфера и донација,
повећањем планираних прихода на економском коду
733112 – Донације од правних лица.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана у дијелу распореда расхода по
основу текућих и капиталних трансфера и донација
на потрошачком мјесту 24020011 – ЈУ ОШ „Едхем
Мулабдић“ Градачац, на економском коду 8213 –
Набавка опреме у износу од 7.000,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Градачац
да средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2018.
године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Градачац.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-13976-2/18
Тузла, 29.05.2018. године

539

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 29. став (2) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 19/17), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.05.2018. године,
доноси

ОДЛУКУ

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2018. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2018. годину у сврху реализације
пројекта
“Опремање
информатичко-фонетског
кабинета“ за ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла,

Broj 11 - Strana 932

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

потрошачко мјесто – 24030013 у износу од 10.000,00
КМ, додијељене од стране Дионичког друштва BH Telecom Сарајево.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у Буџет
Тузланског кантона за 2018. 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 у дијелу распореда расхода по
основу текућих и капиталних трансфера и донација на
потрошачком мјесту 24030013 – ЈУ Гимназија „Меша
Селимовић“ Тузла, на економским кодовима 6134
- Набавка материјала и ситног инвентара у износу
од 700,00 КМ и 8213 – Набавка опреме у износу од
9.300,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“
Тузла да средства из тачке I ове одлуке утроши до
31.12.2018. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-13992-2/18
Тузла, 29.05.2018. године

540

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 42. став (3) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2018. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, број: 19/17) и чланом 59. став
(3) Закона о буџетима у Федерацији БиХ (”Службене
новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,
91/15, 102/15, 104/16 и 5/18), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 29.05.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17)
између буџетских корисника у дијелу распореда
расхода из буџета у износу од 80.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:

Petak, 06.07.2018. god.

на терет потрошачког мјеста
- 16010001 – Министарство финансија
са економских кодова:
- 611100 – Бруто плате и накнаде плата ..................
............................................ 36.000,00 КМ
- 612100 – Доприноси послодавца ..... 4.000,00 КМ
- 16010004 – Отплата домаћих позајмљивања
са економског кода
- 616200 – Издаци за иностране камате ...................
............................................ 40.000,00 КМ
у корист потрошачког мјеста:
11010020 – Помоћ вјерским заједницама
на економски код:
614300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама .................. 80.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15334-1/18
Тузла, 29.05.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 42. став (3) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантоназа 2018. годину (”Службене новине
Тузланског кантона”, број: 19/17) и чланом 59. став
(3) Закона о буџетима у Федерацији БиХ (”Службене
новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,
91/15, 102/15, 104/16 и 5/18), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 29.05.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17)
између буџетских корисника у дијелу распореда
расхода из буџета у износу од 100.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет потрошачког мјеста
- 17010001 – Министарство унутрашњих послова
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са економских кодова:
- 611100 – Бруто плате и накнаде плата 90.000,00 КМ
- 612100 – Доприноси послодавца 10.000,00 КМ
у корист потрошачког мјеста:
- 19010001 – Министарство здравства
на економски код:
- 615300 – Капитални трансфери непрофитним
организацијама ..............100.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство унутрашњих
послова и Министарство здравства.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15334-2/18
Тузла, 29.05.2018. године

542

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
29.05.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 2.000,00
КМ (словима: двијехиљаде конвертибилних марака)
Културно - умјетничком друштву “Рудар” Лукавац за
суфинансирање организације 12. Међународне смотре
фолклора “Лукавац 2018” која ће се одржати 23.06.2018.
године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко буџетске позиције 32010001 – Министарство за
културу, спорт и младе, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства изтачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Културно - умјетничког друштвa “Рудар”
Лукавац, на трансакцијски рачун број: 306-04400001446-72 отворен код Addiko Bank д.д. Сарајево.
IV
Задужује се Културно - умјетничко друштво
“Рудар” Лукавац да Министарству за културу, спорт и
младе достави извјештај са документацијом о утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана по
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уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство за културу,
спорт и младе и Културно - умјетничко друштво
“Рудар” Лукавац.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15337/18
Тузла, 29.05.2018. године

543

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ (словима: десетхиљада конвертибилних
марака) Удружењу грађана “Подриње” Тузла као
финансијска подршкa у реализацији пројекта “Бошњаци
на Дрини” који ће се реализовати 11.06.2018. године,
као допринос одрживом повратку.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Удружења грађана “Подриње” Тузла,
на трансакцијски рачун број: 161-000-01795300-36
отворен код Raifeisen банке у Тузли.
IV
Задужује се Удружење грађана „Подриње“ Тузла,
да Уреду премијера Тузланског кантона достави
извјештај са документацијом о утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 30 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују
Министарство финансија и Уред премијера.

се

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
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Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15816-1/18
Тузла, 05.06.2018. године

544

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. 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) Меџлису Исламске заједнице Градачац као
финансијска подршкa у реализацији пројекта отворења
џамије у Срницама Доњим, МИЗ Градачац, који ће се
одржати 21.07.2018. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.

Petak, 06.07.2018. god.

545

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде конвертибилних
марака) Исламској заједници у БиХ – Меџлису
Исламске заједнице Тузла на име обезбјеђења дијела
потребних финансијских средстава у реализацији
пројекта реконструкције крова и мунаре Брдо-Кетходе
џамије у Тузли.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 615300 – Капитални
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Исламске заједнице у БиХ – Меџлиса
Исламске заједнице Тузла, на трансакцијски рачун
број: 132-100-20032523-50 отворен код NLB банке.

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Меџлиса Исламске заједнице Градачац, на
трансакцијски рачун број: 141-911-00106090-85 отворен
код ББИ банке у Тузли са назнаком сврхе уплате-уплата
средстава за организацију отворења џамије у Срницама
Доњим.

IV
Задужује се Исламска заједница у БиХ –
Меџлис Исламске заједнице Тузла да Уреду
премијера Тузланског кантона достави извјештај са
документацијом о утрошку одобрених финансијских
средстава у року од 30 дана по уплати средстава из
тачке I ове одлуке.

IV
Задужује се Меџлис Исламске заједнице Градачац
да Уреду премијера Тузланског кантона достави
извјештај са документацијом о утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 30 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке.

V
За реализацију ове одлуке задужују
Министарство финансија и Уред премијера.

V
За реализацију ове одлуке задужују
Министарство финансија и Уред премијера.

се

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15816-2/18
Тузла, 05.06.2018. године

се

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15816-3/18
Тузла, 05.06.2018. године

546

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са
чланом 45. став (1) тачка 1. и чланом46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17),
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Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде конвертибилних
марака), ЈУ Гимназија “Исмет Мујезиновић” Тузла
у сврху одласка ученика ове школе са пратиоцем на
Глобално такмичење из енглеског језика које се одржава
у Барцелони од 22.07. до 27.07.2018. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће
се реализовати са потрошачке јединице 11050001
- „Текућа резерва“, преко буџетске организације
24030022 – ЈУ Гимназија “Исмет Мујезиновић” Тузла
економски код 613100 – Путни трошкови у износу од
500,00 КМ и економски код 614200 – Текући трансфери
појединцима у износу од 1.500,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ Гимназија “Исмет Мујезиновић”
Тузла да Министарству образовања и науке достави
извјештај са документацијом о утрошку одобрених
средстава у складу са намјеном из тачке I ове одлуке у
року од 30 дана по уплати средстава.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ Гимназија “Исмет Мујезиновић” Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15918/18
Тузла, 05.06.2018. године

547

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001
И
Одобравају се новчана средства у износу од
22.000,00
КМ
(словима:
двадесетдвијехиљаде
конвертибилних марака) Спортском савезу Тузланског
кантона, за
организацију утакмице кошаркашке
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репрезентације БиХ са кошаркашком репрезентацијом
Француске, у склопу квалификација за Свјетско
првенство и то за суфинансирање организације
наведене утакмице.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко буџетске позиције 32010001 - Министарство за
културу, спорт и младе, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Спортског савеза Тузланског кантона, на
жиро рачун број: 132-100-03096822-08 отворен код
NLB банке.
IV
Задужује се Спортски савез Тузланског кантона
да Министарству за културу, спорт и младе поднесе
писмени извјештај са документацијом о 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 културу,
спорт и младе.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-15929/18
Тузла, 05.06.2018. године

548

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 1. и чланом 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
12.06.2018. године, д о н о с и

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) Спорт клубу “Бамби” Тузла, као финансијска
подршка за одлазак на турнир у фудбалу за дјечаке
генерација 2007. годиште, који ће се одржати у Hannoveru (Њемачка), за трошкове смјештаја за 20 дјечака у
хотелу и трошкове превоза на турнир.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко буџетске позиције 32010001 - Министарство за
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културу, спорт и младе, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Спорт клуба “Бамби” Тузла, на жиро рачун
број: 199-050-00541441-37 отворен код Sparkasse банке.
IV
Задужује се Спорт клуб „Бамби“ Тузла да
Министарству за културу, спорт и младе поднесе
писмени извјештај са документацијом о 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 културу,
спорт и младе.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-16414-1/18
Тузла, 12.06.2018. године

549

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са
чланом 45. став (3) тачка 3. и чланом 46. став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
12.06.2018. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од 5.000,00
КМ (словима: петхиљада конвертибилних марака)
Студентском парламенту Универзитета у Тузли, на име
обезбјеђења дијела потребних финансијских средстава
у реализацији пројекта под називом “Балканијада 2018”
која ће се одржати у Тузли од 21.до 23. јуна 2018. године.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће се са потрошачке јединице 11050001 „Текућа резерва“, преко буџетске позиције 11070001
– Уред премијера, економски код 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Студентског парламента Универзитета у
Тузли, на трансакцијски рачун број: 132-100-2018382119 отворен код NLB банке.
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IV
Задужује се Студентски парламент Универзитета у
Тузли да Уреду премијера Тузланског кантона достави
извјештај са документацијом о утрошку одобрених
финансијских средстава у року од 30 дана по уплати
средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују
Министарство финансија и Уред премијера.

се

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-16414-2/18
Тузла, 12.06.2018. године

550

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 45. став (1) тачке 1. и 3. и чланом 46. став
(1) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2018. годину („Службене новине Тузланског кантона“,
број: 19/17), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 12.06.2018. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.920,00 КМ (словима: петхиљададеветстотинадвадесет
конвертибилних марака), Општинском суду Лукавац на
име радова на адаптацији канцеларијског простора за
потребе Земљишног уреда.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће
се реализовати са потрошачке јединице 11050001
- „Текућа резерва“, преко буџетске организације
15030006 – Општински суд у Лукавцу, економски код
613700 – Издаци за текуће одржавање, функционални
код 0330.
III
Задужује се Општински суд у Лукавцу да
Министарству правосуђа и управе достави извјештај
са документацијом о намјенском утрошку одобрених
средстава у року од 10 дана по уплати средстава из
тачке I ове одлуке на рачун одобреног добављача.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија, Министарство правосуђа и
управе и Општински суд Лукавац.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
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Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-14-16412/18
Тузла, 12.06.2018. године

551

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са тачком II Одлуке о образовању Комисије за кадровска
питања („Службене новине Тузланског кантона“, број:
11/01), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о измјени Рјешења о именовању Комисије за
кадровска питања
I
У тачки I Рјешења о именовању Комисије за
кадровска питања (“Службене новине Тузланског
кантона”, број: 5/18), додаје се нова подтачка 5., која
гласи:
„5. Адмир Хускановић, члан“.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-34-19159/18
Тузла, 29.05.2018. године

552

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
05.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу члана Управног одбора
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона
I
Селмин Карић разрјешава се дужности члана
Управног одбора Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона, због постојања сукоба интереса
сходно одредбама Закона о сукобу интереса у органима
власти у Федерацији Босне и Херцеговине.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-37-15953/18
Тузла, 05.06.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), 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 05.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању члана Управног одбора
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона
I
Адмира Шишић именује се за члана Управног
одбора Завода здравственог осигурања Тузланског
кантона, до окончања законом прописаног поступка
именовања, а најдуже три мјесеца.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-37-15953-1/18
Тузла, 05.06.2018. године

554

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 14. Закона о оснивању Јавне установе
Дирекција регионалних цеста Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 12/13 и
7/15), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ
Дирекција регионалних цеста Тузланског кантона
I
Разрјешавају се дужности чланови Управног
одбора ЈУ Дирекција регионалних цеста Тузланског
кантона прије истека мандата, именовани Рјешењем
број: 02/1-34-25302-6/15 од 07.10.2015. године, и то:
1. Енес Мујић, предсједник
2. Маида Хајдаревић, члан
3. Мирза Мемић, члан
због поступања којима се наноси штета интересима
и угледу Дирекције.
II
Влада Тузланског кантона ће посебним Рјешењем
именовати привремени Управни одбор ЈУ Дирекција
регионалних цеста Тузланског кантона до окончања
конкурсне процедуре именовања новог Управног
одбора, а најдуже на три мјесеца.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
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Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-27-16405-1/18
Тузла, 12.06.2018. године

555

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), 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 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању чланова Управног
одбора ЈУ Дирекција регионалних цеста
Тузланског кантона
I
Овим рјешењем привремено се именују чланови
Управног одбора ЈУ Дирекција регионалних цеста
Тузланског кантона, и то:
1.
2.
3.

Енес Мујић, предсједник
Мирзад Бећировић, члан
Земира Бешировић, члан.

II
Привремени Управни одбор се именује до
окончања конкурсне процедуре именовања новог
Управног одбора, а најдуже на три мјесеца.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-27-16405-2/18
Тузла, 12.06.2018. године

556

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/08, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима („Службене новине Федерација
Босне и Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03, 65/13), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
29.05.2018. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
ЈУ Одгојни центар Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор ЈУ Одгојни центар
Тузланског кантона до окончања поступка за избор и
именовање предсједника и чланова Управног одбора ЈУ

Petak, 06.07.2018. god.

Одгојни центар Тузланског кантона по јавном огласу, а
најдуже на период до 90 дана, у следећем саставу:
1.
2.
3.

Амра Хајдаревић, предсједник
Мелвин Мандаловић, члан
Вилдана Налић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-05-19247/18
Тузла, 29.05.2018. године

557

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (‘’Службене новине Тузланског
кантона, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 15. Закона о оснивању Јавне установе
Ветеринарски завод Тузланског кантона („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 11/03), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању Управног одбора
Јавне установе Ветеринарски завод Тузланског
кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе
Ветеринарски завод Тузланског кантона у Тузли, на
период од четири (4) године у следећем саставу:
1. Дарио Мемић, предсједник
2. Изудин Јахић, члан
3. Амела Јамаковић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона’’.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-34-4168-7/18
Тузла, 12.06.2018. године

558

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 12.06.2018. године, доноси

Petak, 06.07.2018. god.
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци, Тузла
I
Инес Паочић разрјешава се дужности члана
Школског одбора ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци,
Тузла.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-34-19593-1/18
Тузла, 12.06.2018. године

559

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци, Тузла
I
Абдулах Ђуловић именује се за члана Школског
одбора ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци, Тузла на
период утврђен Рјешењем број: 02/1-34-13174/16 од
28.6.2016. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-34-19593-2/18
Тузла, 12.06.2018. године

560

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна музичка школа Тузла
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I
Јасмин Калесић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Основна музичка школа Тузла на
период најдуже до 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-16454/18
Тузла, 12.06.2018. године

561

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Брешке“ Брешке, Тузла
I
Мирхет Мештрић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Брешке“ Брешке,
Тузла на период најдуже 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинамаТузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-4/18
Тузла, 29.05.2018. године

562

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Нови Град“ Тузла
I
Фуад Мехић именује се за предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Нови Град“ Тузла на период
најдуже 90 дана.
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Petak, 06.07.2018. god.

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

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

Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-5/18
Тузла, 29.05.2018. године

Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396/18
Тузла, 29.05.2018. године

563

565

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника и
члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Славиновићи“ Тузла

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“
Клокотница, Добој Исток

I
Селма Механовић именује се за предсједника, а
Недим Палаврић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла, на период
најдуже 90 дана.

I
Анела Кантић именује се за предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“ Клокотница,
Добој Исток на период најдуже 90 дана.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-6/18
Тузла, 29.05.2018. године

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-3/18
Тузла, 29.05.2018. године

566

564

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

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

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“
Лукавац
I
Селма Османовић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“
Лукавац на период најдуже до 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.

Petak, 06.07.2018. god.
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Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-16454-2/18
Тузла, 12.06.2018. године

567

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Гнојница“ Гнојница, Лукавац
I
Мидхат Сарајлић именује се за члана Школског
одбора ЈУ Основна школа „Гнојница“ Гнојница,
Лукавац на период утврђен Рјешењем број: 02/1-3411958/16 од 28.06.2016. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-34-11847/18
Тузла, 29.05.2018. године

568

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Сребреник
I
Енвер Хоџић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Сребреник на период најдуже
90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-2/18
Тузла, 29.05.2018. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, Челић
I
Заим Бешић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, Челић на период
најдуже 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-1/18
Тузла, 29.05.2018. године

570

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Живинице Горње“ Живинице
Горње, Живинице
I
Саид Мухић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Живинице Горње“ Живинице
Горње, Живинице на период најдуже до 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-16454-5/18
Тузла, 12.06.2018. године

571

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
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(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ Бановићи
Село, Бановићи

Petak, 06.07.2018. god.

573

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.05.2018. године, доноси

I
Шехвал Лапандић именује се за члана Школског
одбора ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ Бановићи
Село, Бановићи на период утврђен Рјешењем број:
02/1-34-12324/16 од 28.06.2016. године.

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Ораховица“ Ораховица Доња,
Грачаница

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

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаницана период
најдуже 90 дана у следећем саставу:

Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-34-13202/18
Тузла, 29.05.2018. године

572

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

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

Мустафа Маљишевић, предсједник
Јасминка Хусановић, члан
Адиса Хасић, члан
Шефик Зрнановић, члан
Самир Салчиновић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-16454-4/18
Тузла, 12.06.2018. године

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Недим Нурикић, предсједник
2. Амила Салихбашић, члан
3. Хајрудин Муслимовић, члан
4. Бехија Мујкановић, члан
5. Неџад Мешић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-8/18
Тузла, 29.05.2018. године

574

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 101. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и
6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

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

Хабзија Ковачевић, предсједник
Ермина Мујић, члан
Сеад Бајић, члан
Мирела Захировић, члан
Амела Салкић, члан.

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

Petak, 06.07.2018. god.
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Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-16454-6/18
Тузла, 12.06.2018. године

575

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/11,
9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

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

Валдет Иљазовић, предсједник
Алма Анић, члан
Мирел Мишковић, члан
Зајид Салчиновић, члан
Ема Аљукић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-7/18
Тузла, 29.05.2018. године

576

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/11,
9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.05.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

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

Горан Николић, предсједник
Фарук Дурмић, члан
Марица Грабовичкић, члан
Биљана Шепаровић, члан
Сабиха Рекић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-15396-10/18
Тузла, 29.05.2018. године

577

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/11,
9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Сапна
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Сапна на период најдуже до 90 дана у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Велид Бешић, предсједник
Санела Османовић, члан
Ибрема Омеровић, члан
Салко Реџеповић, члан
Хасудин Алић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-16454-3/18
Тузла, 12.06.2018. године

578

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/11,
9/15 и 6/16), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 12.06.2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац
I
Едвин Талетовић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“
Градачац на период најдуже до 90 дана.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
ПРЕМИЈЕР
- Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Јакуб Суљкановић, с.р.
Број: 02/1-38-16454-1/18
Тузла, 12.06.2018. године

579

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, 104/16 и
5/18), а у вези са чланом 42. ставови 1. и 2. Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(”Службене новине Тузланског кантона” број: 19/17)
министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17)
на потрошачком мјесту 11010022 – Медији у дијелу
распореда расхода из буџета у износу од 8.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на сљедећи начин:
на терет економског кода
614500 – Субвенције приватним предузећима и
предузетницима ................... 8.000,00 КМ
у корист економског кода
614300 – Текући трансфери непрофитиним
организацијама ................... 8.000,00 КМ
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
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5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(”Службене новине Тузланског кантона” број: 19/17)
министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 19/17)
на потрошачком мјесту 24030004 – ЈУ Гимназија
„Мустафа Новалић“ Градачац у дијелу распореда
расхода по основу властитих прихода у износу од
2.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних издатака извршиће се
на сљедећи начин:
на терет економског кода:

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-16343/18
Тузла, 08.06.2018. године

Petak, 06.07.2018. god.

МИНИСТАР
Миралем Нухановић,
дипл. ецц, с.р.

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, 104/16 и

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
..................................................... 2.000,00 КМ
у корист економског кода:
613700 - Издаци за текуће одржавање .....................
................................................ 2.000,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања
и науке и ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац.
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: 07/1-14-16345/18
Тузла, 08.06.2018. године

МИНИСТАР
Миралем Нухановић,
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, 104/16 и
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17)
министар финансија, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17)
на потрошачком мјесту 24020009 – ЈУ ОШ „Хамдија
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Крешевљаковић“ Камбери Градачац у дијелу распореда
расхода из буџета у износу од 305,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода:
613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета .......... 305,00 КМ
у корист економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге ..........
.................................................... 305,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања
и науке и ЈУ ОШ ”Хамдија Крешевљаковић” Камбери,
Градачац.
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: 07/1-14-16702/18
Тузла, 13.06.2018. године

МИНИСТАР
Миралем Нухановић,
дипл. ецц, с.р.
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у корист економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге ............
.................................................... 616,25 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања
и науке и ЈУ Завод за одгој и образовање особа са
сметњама у психичком и тјелесном развоју Тузла.
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: 07/1-14-16720/18
Тузла, 14.06.2018. године

МИНИСТАР
Миралем Нухановић,
дипл. ецц, с.р.

583

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, 104/16 и
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17)
министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
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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, 104/16 и
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17)
министар финансија доноси

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17)
на потрошачком мјесту 24020073 – ЈУ ОШ „Стјепан
Поље“ Грачаница у дијелу распореда расхода из буџета
у износу од 300,00 КМ.

РЈЕШЕЊЕ

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17)
на потрошачком мјесту 24020084 – ЈУ Завод за одгој и
образовање особа са сметњама у психичком и тјелесном
развоју Тузла у дијелу распореда расхода по основу
властитих прихода у износу од 616,25 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економских кодова:
613500 - Издаци за услуге превоза и горива
.................................................... 593,35 КМ
613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета ............ 22,90 КМ

на терет економског кода:
613700 - Издаци за текуће одржавање .. 300,00 КМ
у корист економског кода:
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
.................................................... 300,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ ”Стјепан Поље” Грачаница.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
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Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-14-16928/18
Тузла, 19.06.2018. 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, 104/16 и
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17)
министар финансија, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17)
на потрошачком мјесту 24020070 – ЈУ ОШ „Теочак“
Теочак у дијелу распореда расхода из буџета у износу
од 100,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода:
613800 - Издаци осигурања, банковних услуга
и услуга платног промета ....... 100,00 КМ
у корист економског кода:
613100 - Путни трошкови ...................... 100,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ ”Теочак” Теочак.
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: 07/1-14-16930/18
Тузла, 19.06.2018. године
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РЈЕШЕЊЕ

МИНИСТАР
Миралем Нухановић,
дипл. ецц, с.р.

МИНИСТАР
Миралем Нухановић,
дипл. ецц, с.р.

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, 104/16 и
5/18), а у вези са чланом 42. ставови (1) и (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 19/17)
министар финансија доноси

Petak, 06.07.2018. god.

о унутрашњој прерасподјели издатака
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
издатака у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17) за
Министарство просторног уређења и заштите околице
на потрошачком мјесту 18010002 – Заштита околице
у дијелу распореда расхода по основу намјенских
прихода у износу од 158.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних издатака извршиће се
на следећи начин:
на терет економског кода:
821300 - Набавка опреме ................ 158.000,00 КМ
у корист економског кода:
821500 - Набавка сталних средстава у облику
права ...................................158.000,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Министарство просторног
уређења и заштите околице.
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: 07/1-14-16760/18
Тузла, 19.06.2018. године

МИНИСТАР
Миралем Нухановић,
дипл. ецц, с.р.
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном
одгоју и образовању ( „Службене новине Тузланског
кантона“, број: 9/15 и 6/16 ), на приједлог Педагошког
завода Тузланског кантона број: 21/1-02-19124-1/17 од
31.05.2018. године, Министарство образовања и науке
Тузланског кантона д о н о с и

О Д Л У К У

о измјени и допуни Наставног плана и програма за
девети разред деветогодишње основне школе
Члан 1.
У Наставном плану и програму за девети разред
деветогодишње основне школе (посебна књига),
Наставни програм за наставни предмет Историја/
Повијест мијења се и допуњује као у прилогу 1. ове
oдлуке.
Члан 2.
Одлука о измјени и допуни Наставног плана и
програма за девети разред деветогодишње основне
школе примјењиваће се од школске 2018/2019.године.
Прилог из члана 1. ове oдлуке доставиће се Педагошком
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заводу Тузланског кантона и свим основним школама Тузланског кантона у електронском облику у пдф формату.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-010934-1/18
Тузла, 11.06.2018. године

МИНИСТАР
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 9/15 и 6/16), Министарство образовања и науке Тузланског кантона доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Наставног плана и програма за 5. разред деветогодишње основне школе
Члан 1.
У Наставном плану и програму за 5. разред деветогодишње основне школе („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 8/08), тачка III мијења се и гласи:
„III
Наставни план и програм за 5. разред деветогодишње основне школе обухвата следеће наставне предмете:
Седмични број наставних Годишњи број наставних
Рб.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
часова
часова
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Босански, Хрватски и Српски језик и књижевност
5
175
2.
Страни језик
3
105
3.
Математика
4
140
4.
Природа
2
70
5.
Друштво
1
35
6.
Култура живљења
1
35
7.
Основи технике и информатике
1
35
8.
Музичка/Глазбена култура
1
35
9.
Ликовна култура
1
35
10.
Тјелесни и здравствени одгој
2
70
ИЗБОРНО-ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
11.
Вјеронаука/Религијска култура
2
70
УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
23
805
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ-ОДГОЈНО
ОБРАЗОВНОГ РАДА
Факултативна настава
1
35
Ваннаставне активности
1
35
Ођељенска заједница
1
35
УКУПНО:
26
910
Члан 2.
Одлука о измјени и допуни Наставног плана и програма за 5. разред деветогодишње основне школе ступа на
снагу даном објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјењиваће се од школске 2018./19.
године.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-017173/18
Тузла, 25.06.2018. године

МИНИСТАР
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 9/15 и 6/16), Министарство образовања и науке Тузланског кантона, доноси

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Наставног плана и програма за 6. разред деветогодишње основне школе
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Члан 1.
У Наставном плану и програму за 6. разред деветогодишње основне школе („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 7/09), тачка III мијења се и гласи:
„III
Наставни план и програм за 6. разред деветогодишње основне школе обухвата следеће наставне предмете:
Седмични број наставних Годишњи број наставних
Рб.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
часова
часова
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Босански, Хрватски и Српски језик и књижевност
4
140
2.
Први страни језик
2
70
3.
Други страни језик
2
70
4.
Математика
4
140
5.
Биологија
1
35
6.
Географија/Земљопис
1
35
7.
Историја/Повијест
1
35
8.
Техничка култура
1
35
9.
Информатика
1
35
10.
Музичка/Глазбена култура
1
35
11.
Ликовна култура
1
35
12.
Тјелесни и здравствени одгој
2
70
ИЗБОРНО-ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
13.
Вјеронаука/Религијска култура
2
70
УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
23
805
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ-ОДГОЈНО
ОБРАЗОВНОГ РАДА
Факултативна настава
1
35
Ваннаставне активности
1
35
Ођељенска заједница
1
35
УКУПНО:
26
910
Члан 2.
Одлука о измјени и допуни Наставног плана и програма за 6. разред деветогодишње основне школе ступа на
снагу даном објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјењиваће се од школске 2018./19.
године.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-17173-1/18
Тузла, 25.06.2018. године

МИНИСТАР
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 9/15 и 6/16), Министарство образовања и науке Тузланског кантона доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Наставног плана и програма за седми (VII) разред деветогодишње основне школе
Члан 1.
У Наставном плану и програму за седми (VII) разред деветогодишње основне школе („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 8/10, 10/11 и 11/12), тачка III мијења се и гласи:
„III
Наставни план и програм за седми (ВИИ) разред деветогодишње основне школе обухвата следеће наставне
предмете:
Седмични број наставних Годишњи број наставних
Рб.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
часова
часова
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Босански, Хрватски и Српски језик и књижевност
4
140
2.
Први страни језик
2
70
3.
Други страни језик
2
70
4.
Математика
4
140
5.
Физика
1
35
6.
Биологија
2
70
7.
Географија/Земљопис
2
70
8.
Историја/Повијест
2
70
9.
Техничка култура
1
35
10.
Информатика
1
35
11.
Грађанско образовање
1
35
12.
Музичка/Глазбена култура
1
35
13.
Ликовна култура
1
35

Petak, 06.07.2018. god.

14.
15.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Тјелесни и здравствени одгој
ИЗБОРНО-ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Вјеронаука/Религијска култура
УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ-ОДГОЈНО
ОБРАЗОВНОГ РАДА
Факултативна настава
Ваннаставне активности
Ођељенска заједница
УКУПНО:
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2

70

1
27

35
945

1
2
1
31

35
70
35
1085

Члан 2.
Одлука о измјени и допуни Наставног плана и програма за седми (VII) разред деветогодишње основне школе
ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјењиваће се од школске
2018./19. године.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-17173-2/18
Тузла, 25.06.2018. године

МИНИСТАР
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 9/15 и 6/16), Министарство образовања и науке Тузланског кантона доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Наставног плана и програма за осми (VIII) разред деветогодишње основне школе
Члан 1.
У Наставном плану и програму за осми (VIII) разред деветогодишње основне школе („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 14/10 и 10/11), тачка III мијења се и гласи:
„III
Наставни план и програм за осми (VIII) разред деветогодишње основне школе обухвата следеће наставне
предмете:
Седмични број наставних Годишњи број наставних
Рб.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
часова
часова
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Босански, Хрватски и Српски језик и књижевност
4
140
2.
Први страни језик
2
70
3.
Други страни језик
2
70
4.
Математика
4
140
5.
Физика
2
70
6.
Биологија
1
35
7.
Географија/Земљопис
2
70
8.
Историја/Повијест
1
35
9.
Техничка култура
1
35
10.
Информатика
1
35
11.
Хемија/Кемија
2
70
12.
Музичка/Глазбена култура
1
35
13.
Ликовна култура
1
35
14.
Тјелесни и здравствени одгој
2
70
ИЗБОРНО-ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
15.
Вјеронаука/Религијска култура
1
35
УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
28
980
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ-ОДГОЈНО
ОБРАЗОВНОГ РАДА
Факултативна настава
1
35
Ваннаставне активности
2
70
Ођељенска заједница
1
35
УКУПНО:
32
1120
Члан 2.
Одлука о измјени и допуни Наставног плана и програма за осми (VIII) разред деветогодишње основне школе
ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјењиваће се од школске
2018./19. године.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-17173-3/18
Тузла, 25.06.2018. године

МИНИСТАР
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 9/15 и 6/16), Министарство образовања и науке Тузланског кантона доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Наставног плана и програма за девети (IX) разред деветогодишње основне школе
Члан 1.
У Наставном плану и програму за девети (IX) разред деветогодишње основне школе („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 14/10 и 10/11), тачка III мијења се и гласи:
„III
Наставни план и програм за девети (IX) разред деветогодишње основне школе обухвата следеће наставне
предмете:
Седмични број наставних Годишњи број наставних
Рб.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
часова
часова
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Босански, Хрватски и Српски језик и књижевност
4
128
2.
Први страни језик
2
64
3.
Други страни језик
2
64
4.
Математика
4
128
5.
Физика
2
64
6.
Биологија
2
64
7.
Географија/Земљопис
1
32
8.
Историја/Повијест
2
64
9.
Техничка култура
1
32
10.
Информатика
1
32
11.
Хемија/Кемија
2
64
12.
Музичка/Глазбена култура
1
32
13.
Ликовна култура
1
32
14.
Тјелесни и здравствени одгој
2
64
ИЗБОРНО-ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
15.
Вјеронаука/Религијска култура
1
32
УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
28
896
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ-ОДГОЈНО
ОБРАЗОВНОГ РАДА
Факултативна настава
1
32
Ваннаставне активности
2
64
Ођељенска заједница
1
32
УКУПНО:
32
1024
Члан 2.
Одлука о измјени и допуни Наставног плана и програма за девети (IX) разред деветогодишње основне школе
ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјењиваће се од школске
2018./19. године.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-17173-4/18
Тузла, 25.06.2018. године

592

На основу члана 41. став (1) Закона о средњем
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/11, 9/15 и 6/16), а на приједлог стручних
актива и Педагошког завода Тузланског кантона, број:
21/1-38-26715/17 од 6.11.2017. године, Министарство
образовања и науке Тузланског Кантона доноси

О Д Л У К У

о одобравању реализације Наставних програма за
предмете Морфологија зуба и Практична настава
за први разред стручног звања стоматолошка
сестра/техничар

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

I
Одобрава се реализација, Наставних програма
за предмете Морфологија зуба и Практична настава
за први разред стручног звања стоматолошка сестра/
техничар, предложених од Педагошког завода
Тузланског кантона, актом број: 21/1-38-11131/1-18 од
12.6.2018. године.
Наставни програми у свим другим предметима
који се у Наставном плану по називу и фонду часова
не разликују у односу на Наставни план за медицинску
сестру/техничара ће се примјењивати као у стручном
звању медицинска сестра/техничар и у стручном звању
стоматолошка сестра/техничар.
II
Одобрени Наставни програми из тачке I ове одлуке
примјењиваће се од школске 2018./19. године.
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III
Одобрени Наставни програми из тачке I ове одлуке
штампаће се као заједнички свезак.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-4682-2/18
Тузла, 26.06.2018. године

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

593

На основу члана 40. став (2) Закона о образовању
одраслих («Службене новине Тузланског кантона”,
број: 9/15), министар образовања и науке Тузланског
кантона доноси

П Р А В И Л Н И К

о садржају, облику те начину вођења и чувања
андрагошке документације
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет правилника)
Овим правилником прописује се садржај и облици
образаца андрагошке документације коју воде установе
које имају одобрење за извођење програма образовања
одраслих (у даљем тексту: организатор образовања
одраслих), те начин вођења, чувања и архивирања.
II АНДРАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 2.
(Андрагошка документација)
Андрагошка документација која се обавезно води
код организатора образовања одраслих је:
a) матична
књига
полазника основног
образовања,
б) матична књига полазника средњег образовања,
ц) матична књига полазника о усавршавању и
оспособљености,
д) матична књига полазника о знању страних
језика,
е) регистар уз матичну књигу.
Члан 3.
(Матична књига полазника основног образовања)
(1) Матична књига полазника основног образовања
је службена документација о полазницима у коју се
уписују чињенице важне за праћење полазника од уписа
до завршетка програма основног образовања одраслих.
(2) Матична књига полазника основног образовања
из става (1) овог члана има облик тврдокоричене
свеске, повезане у полуплатно-књиговезачко платно,
величине 30x40 цм, а води се на прописаном обрасцу
број: ОО МК-1, који је саставни дио овог правилника за
160 полазника.
(3) На средини предње стране корица отиснуте
су великим штампаним словима ријечи „МАТИЧНА
КЊИГА ПОЛАЗНИКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА“,
док се у десном углу налазе подаци о броју полазника.
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(4) Тачност података у матичној књизи након
завршеног образовања, прекида образовања или
исписивања полазника, овјерава својим потписом
одговорно лице организатора образовања одраслих.
(5) Матична књига из става (1) овог члана је
документ трајне вриједности.
Члан 4.
(Садржај матичне књиге полазника основног
образовања)
(1) Матична књига полазника основног образовања
садржи:
a) упутство за вођење матичне књиге у којем
се наводе и подаци о броју матичне књиге, времену
почетка и времену завршетка вођења матичне књиге,
броју полазника и др,
б) подаци о организатору образовања одраслих,
ц) подаци о одговорним лицима за тачност
података у матичној књизи,
д) општи подаци о полазнику,
e) подаци о претходном образовању полазника,
ф) опис нивоа постигнућа из наставних предмета
у I разреду,
г) оцјене из наставних предмета од II до IX
разреда,
х) општи успјех полазника,
и) број и датум издатих увјерења о завршеном
разреду и свједоџбе о завршеној основној школи и
ј) подаци о издатим дупликатима свједоџбе о
завршеној основној школи.
Члан 5.
(Матична књига полазника средњег образовања)
(1) Матична књига полазника средњег образовања
је службена документација о полазницима у коју се
уписују чињенице важне за праћење полазника од уписа
до завршетка програма средњег образовања одраслих.
(2) Матична књига полазника средњег образовања
из става (1) овог члана има облик тврдокоричене
свеске, повезане у полуплатно-књиговезачко платно,
величине 30x40 цм, а води се на прописаном обрасцу
број: ОО МК-2, који је саставни дио овог правилника за
160 или 320 полазника.
(3) На средини предње стране корица отиснуте
су великим штампаним словима ријечи „МАТИЧНА
КЊИГА ПОЛАЗНИКА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА“,
док се у десном углу налазе подаци о броју полазника.
(4) Тачност података у матичној књизи након
завршеног образовања, прекида образовања или
исписивања полазника, овјерава својим потписом
одговорно лице организатора образовања одраслих.
(5) Матична књига из става (1) овог члана је
документ трајне вриједности
Члан 6.
(Садржај матичне књиге полазника средњег
образовања)
(1) Матична књига полазника средњег образовања
садржи:
a) упутство за вођење матичне књиге у којем
се наводе и подаци о броју матичне књиге, времену
почетка и времену завршетка вођења матичне књиге,
броју полазника и др,
б) подаци о организатору образовања одраслих,
ц) подаци о одговорним лицима за тачност
података у матичној књизи,
д) општи подаци о полазнику,
е) подаци о претходном образовању полазника,
ф) успјех у току образовања по наставним
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предметима,
г) општи успјех полазника,
х) подаци о допунским испитима,
и) подаци о постигнутом успјеху на матурском/
завршном испиту,
ј) подаци о издатим свједоџбама и
к) подаци о издатим дупликатима.
Члан 7.
(Матична књига полазника о усавршавању и
оспособљености)
(1) Матична књига полазника о усавршавању
и оспособљености је службена документација о
полазницима у коју се уписују чињенице важне за
праћење полазника од уписа до завршетка програма о
усавршавању и оспособљености.
(2) Матична књига полазника о усавршавању
и оспособљености из става (1) овог члана има
облик тврдокоричене свеске, повезане у полуплатнокњиговезачко платно, величине 30x40 цм, а води се на
прописаном обрасцу број: ОО МК-3, који је саставни
дио овог правилника за 160 полазника.
(3) На средини предње стране корица отиснуте
су великим штампаним словима ријечи „МАТИЧНА
КЊИГА ПОЛАЗНИКА О УСАВРШАВАЊУ И
ОСПОСОБЉЕНОСТИ“, док се у десном углу налазе
подаци о броју полазника.
(4) Тачност података у матичној књизи након
завршеног образовања, прекида образовања или
исписивања полазника, овјерава својим потписом
одговорно лице организатора образовања одраслих.
(5) Матична књига из става (1) овог члана је
документ трајне вриједности.
Члан 8.
(Садржај матичне књиге полазника о усавршавању
и оспособљености)
Матична књига полазника о усавршавању и
оспособљености садржи:
a) упутство за вођење матичне књиге у којем
се наводе и подаци о броју матичне књиге, времену
почетка и времену завршетка вођења матичне књиге,
броју полазника и др,
б) подаци о организатору образовања одраслих,
ц) подаци о одговорним лицима за тачност
података у матичној књизи,
д) општи подаци о полазнику,
е) подаци о претходном образовању полазника,
ф) назив програма,
г) успјех у току похађања програма и
х) подаци о издатом увјерењу о усавршавању/
оспособљености.
Члан 9.
(Матична књига полазника о знању страних
језика)
(1) Матична књига полазника о знању страних
језика је службена документација о полазницима у коју
се уписују чињенице важне за праћење полазника од
уписа до завршетка програма о знању страних језика.
(2) Матична књига полазника о знању страних
језика из става (1) овог члана има облик тврдокоричене
свеске, повезане у полуплатно-књиговезачко платно,
величине 30x40 цм, а води се на прописаном обрасцу
број: ОО МК-4, који је саставни дио овог правилника за
160 полазника.
(3) На средини предње стране корица отиснуте
су великим штампаним словима ријечи „МАТИЧНА
КЊИГА ПОЛАЗНИКА О ЗНАЊУ СТРАНИХ ЈЕЗИКА“,
док се у десном углу налазе подаци о броју полазника.
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(4) Тачност података у матичној књизи након
завршеног образовања, прекида образовања или
исписивања полазника, овјерава својим потписом
одговорно лице организатора образовања одраслих.
(5) Матична књига из става (1) овог члана је
документ трајне вриједности.
Члан 10.
(Садржај матичне књиге полазника о знању
страних језика)
Матична књига полазника о знању страних језика
садржи:
a) упутство за вођење матичне књиге у којем
се наводе и подаци о броју матичне књиге, времену
почетка и времену завршетка вођења матичне књиге,
броју полазника и др,
б) подаци о организатору образовања одраслих,
ц) подаци о одговорним лицима за тачност
података у матичној књизи,
д) општи подаци о полазнику,
e) подаци о претходном образовању полазника,
ф) назив програма,
г) подаци о полагању испита и
х) подаци о издатом увјерењу о знању страног
језика.
Члан 11.
(Регистар уз матичну књигу)
(1) Регистар уз матичну књигу има облик
тврдокоричене свеске, величине 21x30 цм, а штампа се
на прописаном обрасцу ОО Р-5, који је саставни дио
овог правилника.
(2) Регистар уз матичну књигу из става (1) овог
члана садржи:
а) редни број,
б) презиме и име полазника,
ц) редни број у матичној књизи,
д) број матичне књиге,
е) датум уписа и
ф) напомену.
(3) Регистар из става (1) овог члана води лице
задужено за упис података у матичне књиге.
(4) Регистар из става (1) овог члана је документ
трајне вриједности.
Члан 12.
(Приступ адрагошкој докуменатацији)
(1) Приступ подацима похрањеним у андрагошкој
документацији из овог правилника допуштен је само
лицима овлашћеним од организатора образовања
одраслих, те овлашћеном физичком или правном лицу
са којим је организатор образовања одраслих уговорио
обављање послова електронског обликовања евиденција
и њихово достављање у централну евиденцију.
(2) Сви лични подаци о полазницима морају бити
заштићени од случајне или намјерне злоупотребе,
уништења, губитака, неовлашћених приступа и
промјена.
Члан 13.
(Архивирање андрагошке документације)
Андрагошка документација одређена овим
правилником категоризирају се, чувају и архивирају
на начин утврђен Законом о архивскоj грађи и
проведбеним прописима из тог подручја.
Члан 14.
(Чување андрагошке документације)
Правила
чувања
и
заштите
андрагошке
документације
из овог правилника, те њихово
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архивирање и предаје архивима, уређују се општим
актом организатора образовања одраслих, у складу са
Законом о архивској дјелатности.
Члан 15.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања
у „Службеним новинама Тузланског кантона“, а
примјењиваће се од школске 2018./2019. године.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-011346-1/18
Тузла, 07.05.2018. године

МИНИСТАР
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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(Obrazac broj OO MK-1)
(30 x 40 cm)
(prva strana korice)
(Matična knjiga je povezana u
poluplatno za 160 polaznika)

MATIČNA KNJIGA

POLAZNIKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA
SVESKA BROJ______________
VOĐENA OD _________ GODINE DO_________GODINE
OD REDNOG BROJA_________DO_________
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
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prvi list prazan
strana (1)

OPĆINA/GRAD_______________________________________
________________________________________________________
(Naziv organizatora obrazovanja odraslih)
_________________________________________________________
(Mjesto)

MATIČNA KNJIGA

POLAZNIKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA
SVESKA BROJ______________
VOĐENA OD _________ GODINE DO_________GODINE
OD REDNOG BROJA_________DO_________

Redni
broj

Prezime i ime odgovornog lica

Nalazio se na dužnosti
od

Potpis odgovornog lica

do

Obrazac br. OO MK -1
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UPUTSTVO
za vođenje matične knjige
Ova matična knjiga vodi se za polaznike osnovnog obrazovanja.
U jedan svezak matične knjige unose se podaci za polaznike u toku jedne ili više školskih godina, a sveske se štampaju za 160
polaznika.
Upis polaznika u matičnu knjigu vrši se poslije upisa polaznika, a najkasnije 15 dana od početka nastave.
Upis općih podataka vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih. Imena i prezimena polaznika i opći podaci o
polazniku moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matične knjige rođenih.
Podaci o prethodnom obrazovanju polaznika unose se za polaznike koji su prethodno završili određeni razred i u posebnu
rubriku se upisuje naziv ustanove u kojoj je polaznik završio posljednji razred, mjesto/sjedište ustanove, posljednji završeni razred koji
je polaznik završio uz obavezno navođenje podatka o završenom razredu osmogodišnje ili devetogodišnje osnovne škole, te djelovodni
broj i datum izdavanja isprave.
Po završetku razreda upisuju se ocjene o završenom razredu, odnosno opis nivoa postignuća za završeni prvi razred.
Ako polaznik nije u ispitnom roku završio razred, u određeni prostor matične knjige evidentira se podatak da je polaznik u
ispitnom roku polagao i nije završio razred. Za polaznike koji nije završio razred, ocjene se ne upisuju u matičnu knjigu.
U matičnu knjigu, na predviđeno mjesto, unose se podaci o izdatim javnim ispravama.
Podaci u matičnu knjigu unose se mastilom ili dokumental hemijskom olovkom najkasnije 15 dana od dana upisa polaznika,
odnosno utvrđivanja ocjena na kraju ispitnog roka.
Sve podatke u matičnu knjigu upisuje razrednik i odgovoran je za redovno i uredno vođenje matične knjige.
Matična knjiga je dokument od trajne vrijednosti i organizator obrazovanja odraslih je obavezan da je čuva na sigurnom
mjestu, u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti.
Matične knjige se vode po sveskama. Samo prva sveska počinje rednim brojem jedan i redni brojevi se nastavljaju u narednim
sveskama matičnih knjiga.
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JMB polaznika-ce

Redni broj..........................

Broj registra..........................

......................................................................................................................................... sin-kći ................................................................................................................
(Prezime i ime polaznika-ce)

(Ime i prezime jednog roditelja)

Adresa stanovanja..................................................................................................................................................... rođen-a ............................................................godine
u .................................................... općina.................................................... država .................................................... državljanstvo .....................................................
PODACI O PRETHODNOM OBRAZOVANJU POLAZNIKA
Naziv ustanove u kojoj je polaznik-ca
završio posljednji razred

Mjesto

Razred

Djelovodni broj
isprave

Datum izdavanja
isprave

Polaznik-ca je upisan-a u ........................................... ( ) razred programa obrazovanja odraslih dana ..................................................... godine na osnovu
...............................................................................................................................................................................................................................................
(Navesti naziv dokumenta i djelovodni broj dokumenta na osnovu kojeg je polaznik-ca upisan-a)

I RAZRED

Školska godina .......... / ..........

NASTAVNI PREDMET

OPIS NIVOA POSTIGNUĆA

OPĆI USPJEH

______________________
jezik i književnost
__________________jezik
Matematika
Moja okolina
Likovna kultura
Muzička kultura
Tjelesni i zdravstveni odgoj

DATUM:
NASTAVNI PREDMET I OCJENA PO RAZREDIMA
Nastavni predmet

Školska godina
Razred

.......... / ..........
II

NAPOMENA

.......... / ..........
III

______________________ jezik i
književnost

( )

( )

__________________jezik

( )

( )

Matematika

( )

( )

Moja okolina

( )

( )

Likovna kultura

( )

( )

Muzička kultura

( )

( )

Tjelesni i zdravstveni odgoj

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

OPĆI USPJEH
DATUM
Potpis razrednika-ce
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NASTAVNI PREDMET I OCJENA PO RAZREDIMA
Nastavni
predmet

Školska
godina

.......... / ..........

.......... / ..........

.......... / ..........

.......... / ..........

.......... / ..........

.......... / ..........

Razred

IV

V

VI

VII

VIII

IX

______________________
jezik i književnost

( )

( )

( )

( )

( )

( )

__________________jezik

( )

( )

( )

( )

( )

( )

__________________jezik

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Matematika

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Moja okolina

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Priroda

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Društvo

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Likovna kultura

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Muzička / Glazbena kultura

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Tjelesni i zdravstveni odgoj

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Kultura življenja

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Osnovi tehnike i informatike

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Tehnička kultura

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Informatika

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Biologija

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Geografija / Zemljopis

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Historija / Povijest

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Fizika

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Hemija / Kemija

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
OPĆI USPJEH

(

)

( )
(

)

( )
(

)

( )
(

)

( )
(

)

( )
(

)

DATUM

Školske
....................................
godine polaznik-ca je
u ispitnom roku
.................................
polagao-la
..........................razred
i nije završio-la razred.
Razrednik-ca
....................................

Školske
....................................
godine polaznik-ca je
u ispitnom roku
.................................
polagao-la
..........................razred
i nije završio-la razred.
Razrednik-ca
....................................

Školske
....................................
godine polaznik-ca je
u ispitnom roku
.................................
polagao-la
..........................razred
i nije završio-la razred.
Razrednik-ca
....................................

Potpis razrednika-ce
Izdato uvjerenje o završenom ............................................................................... razredu, djel. broj ................................................ od ........................ godine.
Izdato uvjerenje o završenom ............................................................................... razredu, djel. broj ................................................ od ........................ godine.
Izdato uvjerenje o završenom ............................................................................... razredu, djel. broj ................................................ od ........................ godine.
Izdato uvjerenje o završenom ............................................................................... razredu, djel. broj ................................................ od ........................ godine.
Izdato uvjerenje o završenom ............................................................................... razredu, djel. broj ................................................ od ........................ godine.
Izdato uvjerenje o završenom ............................................................................... razredu, djel. broj ................................................ od ........................ godine.
Izdato uvjerenje o završenom ............................................................................... razredu, djel. broj ................................................ od ........................ godine.
Izdato uvjerenje o završenom ............................................................................... razredu, djel. broj ................................................ od ........................ godine.
Na kraju obrazovanja izdata svjedodžba o završenoj osnovnoj školi, djel. broj ................................................................................... od .........................godine.
Izdat duplikat svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, djel. broj ...................... od ...................... godine djel. broj ....................... od ......................... godine.
Napomena: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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(Obrazac broj OO MK-2)
(30 x 40 cm)
(prva strana korice)
(Matična knjiga je povezana u
poluplatno za 160 ili 320
polaznika)
(prva strana korice)

MATIČNA KNJIGA
POLAZNIKA SREDNJEG OBRAZOVANJA
SVESKA BROJ______________
VOĐENA OD _________ GODINE DO_________GODINE
OD REDNOG BROJA_________DO_________
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON

Petak, 06.07.2018. god.

(prvi list prazan)
(strana 1)

OPĆINA/GRAD_______________________________
____________________________________________
(Naziv organizatora obrazovanja odraslih)

____________________________________________
(Mjesto)

MATIČNA KNJIGA
POLAZNIKA SREDNJEG OBRAZOVANJA
SVESKA BROJ______________
VOĐENA OD _________ GODINE DO_________GODINE
OD REDNOG BROJA_________DO_________

Redni
broj

Prezime i ime odgovornog lica

Nalazio se na dužnosti
od

Potpis odgovornog lica

do

Obrazac br. OO MK -2

Petak, 06.07.2018. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
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UPUTSTVO
za vođenje matične knjige

U jednu svesku matične knjige unose se podaci za polaznike upisane u toku jedne ili više školskih godina, a sveske se
štampaju za 160 i 320 polaznika.
Upis polaznika u matičnu knjigu vrši se poslije upisa polaznika, a najkasnije 15 dana od početka nastave.
Upis općih podataka vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih. Imena i prezimena polaznika i opći podaci o
polazniku moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matične knjige rođenih.
Podaci o prethodnom obrazovanju polaznika unose se za polaznike koji su prethodno završili određeni razred, odnosno stekli
prethodno obrazovanje.
Nastavi predmeti u matičnoj knjizi upisuju se istim redom kao u nastavnom planu i programu.
Podaci u matičnu knjigu unose se mastilom ili dokumental hemijskom olovkom najkasnije 15 dana od dana upisa polaznika,
odnosno utvrđivanja ocjena na kraju ispitnog roka.
Sve podatke u matičnu knjigu upisuje razrednik i odgovoran je za redovno i uredno vođenje matične knjige.
Matična knjiga je dokument od trajne vrijednosti i organizator obrazovanja odraslih je obavezan da je čuva na sigurnom
mjestu, u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti.
Matične knjige se vode po sveskama. Samo prva sveska počinje rednim brojem jedan i redni brojevi se nastavljaju u narednim
sveskama matičnih knjiga.
U matičnu knjigu, na predviđeno mjesto, unose se podaci o izdatim javnim ispravama.
Podatke u matičnoj knjizi, nakon završetka obrazovanja polaznika ili nakon prestanka statusa polaznika, ovjerava direktor kao
odgovorno lice, svojim potpisom i pečatom.
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JMB polaznika-ce

Redni broj..........................

Broj registra..........................

......................................................................................................................................... sin-kći .................................................................................................................................
(Prezime i ime polaznika-ce)

(Ime i prezime jednog roditelja)

Adresa stanovanja........................................................................................................................................................ rođen-a ........................................................................godine
u ............................................................... općina......................................................... država .................................................... državljanstvo .....................................................
PODACI O PRETHODNOM OBRAZOVANJU POLAZNIKA
Naziv ustanove u kojoj je polaznik-ca završio posljednji razred,
odnosno stekao-la prethodno obrazovanje

Mjesto

Razred

Djelovodni broj
isprave

Datum izdavanja
isprave

Polaznik-ca je upisan-a u program obrazovanja odraslih (sticanja/prekvalifikacije/dokvalifikacije) dana ................................................................................. godine na osnovu
(Zaokruži!)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Navesti naziv dokumenta i djelovodni broj dokumenta na osnovu kojeg je polaznik-ca upisan-a)

Vrsta srednje škole ........................................................................................................................................................................................................................................................
USPJEH U TOKU OBRAZOVANJA
Školska godina
Nastavni predmet
Razred

.......... / ..........

.......... / ..........

.......... / ..........

.......... / ..........

I

II

III

IV

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Školske
....................................
godine polaznik-ca je u
ispitnom roku
.................................
polagao-la
..........................razred
i nije završio-la razred.
Razrednik-ca
....................................

Školske
....................................
godine polaznik-ca je u
ispitnom roku
.................................
polagao-la
..........................razred
i nije završio-la razred.
Razrednik-ca
....................................

Školske
....................................
godine polaznik-ca je u
ispitnom roku
.................................
polagao-la
..........................razred
i nije završio-la razred.
Razrednik-ca
....................................

OPĆI USPJEH
DATUM
POTPIS RAZREDNIKA-CE

Podaci o dopunskim ispitima po Rješenju o nostrifikaciji-ekvivalenciji i Rješenju direktora škole __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petak, 06.07.2018. god.

Broj 11 - Strana 963

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

(strana 4)

Polaznik-ca je odlukom broj: ........................................................... od ...................................................... godine stakao uslove za polaganje završnog/maturskog ispita.

Na maturskom/završnom ispitu kojeg je polaznik-ca polagao-la u .......................................................................... roku 20 ..................... godine postignut je sljedeći uspjeh:

PREDMET

OCJENA

PREZIME I IME ISPITIVAČA

Napomena:

Prema tome, polaznik-ca je položio-la maturski/završni ispit s _____________________________ (

) uspjehom dana __________________________

___________ godine i stekao-la stručno zvanje/zanimanje____________________________________________________________________________

Potpis odgovornog lica

M.P.

__________________________

PODACI O IZDATIM SVJEDODŽBAMA
Razred

Djelovodni broj

Datum

Ime i prezime razrednika

Diploma o završenoj srednjoj školi, djelovodni broj __________________________ izdata dana ______________________________ godine.

PODACI O IZDATIM DUPLIKATIMA
Razred

Napomena:

Djelovodni broj

Datum izdavanja

Potpis lica koje izdaje duplikate
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(Obrazac broj OO MK-3)
(30 x 40 cm)
(prva strana korice)
(Matična knjiga je povezana u
poluplatno za 160
polaznika)
(prva strana korice)

MATIČNA KNJIGA

POLAZNIKA O USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJENOSTI
SVESKA BROJ______________
VOĐENA OD _________ GODINE DO_________GODINE
OD REDNOG BROJA_________DO_________

Petak, 06.07.2018. god.
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON

(prvi list prazan)
(strana 1)

OPĆINA/GRAD_______________________________
____________________________________________
(Naziv organizatora obrazovanja odraslih)

____________________________________________
(Mjesto)

MATIČNA KNJIGA

POLAZNIKA O USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJENOSTI
SVESKA BROJ______________
VOĐENA OD _________ GODINE DO_________GODINE
OD REDNOG BROJA_________DO_________

Redni
broj

Prezime i ime odgovornog lica

Nalazio se na dužnosti
od

Potpis odgovornog lica

do

Obrazac br. OO MK-3
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UPUTSTVO
za vođenje matične knjige

U jednu svesku matične knjige unose se podaci za polaznike upisane u toku jedne ili više godina, a sveske se štampaju za 160
polaznika.
Upis polaznika u matičnu knjigu vrši se poslije upisa polaznika, a najkasnije 15 dana od početka realizacije programa.
Upis općih podataka vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih. Imena i prezimena polaznika i opći podaci o polazniku moraju
biti saglasni podacima iz izvoda iz matične knjige rođenih.
Podaci o prethodnom obrazovanju polaznika unose se za polaznike koji su stekli prethodno obrazovanje.
Podaci u matičnu knjigu unose se mastilom ili dokumental hemijskom olovkom najkasnije 15 dana od dana upisa polaznika,
odnosno završetka programa.
Sve podatke u matičnu knjigu upisuje voditelj programa i odgovoran je za redovno i uredno vođenje matične knjige.
Matična knjiga je dokument od trajne vrijednosti i i organizator obrazovanja odraslih je obavezan da je čuva na sigurnom
mjestu, u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti.
Matične knjige se vode po sveskama. Samo prva sveska počinje rednim brojem jedan i redni brojevi se nastavljaju u narednim
sveskama matičnih knjiga.
Podatke u matičnoj knjizi, nakon završetka osposovljavanja/usavršavanja polaznika ili nakon prestanka statusa polaznika,
ovjerava direktor kao odgovorno lice, svojim potpisom i pečatom organizatora obrazovanja odraslih.

Petak, 06.07.2018. god.
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JMB polaznika-ce

Redni broj..........................

Broj registra..........................

......................................................................................................................................... sin-kći .................................................................................................................................
(Prezime i ime polaznika-ce)

(Ime i prezime jednog roditelja)

Adresa stanovanja........................................................................................................................................................ rođen-a ........................................................................godine
u ............................................................... općina......................................................... država .................................................... državljanstvo .....................................................
PODACI O PRETHODNOM OBRAZOVANJU POLAZNIKA
Naziv ustanove u kojoj je polaznik-stekao-la prethodno
obrazovanje

Mjesto

Razred

Djelovodni broj
isprave

Datum izdavanja
isprave

Polaznik-ca je upisan-a u program obrazovanja odraslih (program usavršavanja/program osposobljenosti) dana ..................................................................... godine na osnovu
(Zaokruži!)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Navesti naziv dokumenta i djelovodni broj dokumenta na osnovu kojeg je polaznik-ca upisan-a)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naziv programa usavršavanja/osposobljavanja

USPJEH U TOKU POHAĐANJA PROGRAMA
NAZIV NASTAVNOG SADRŽAJA

KRATAK OPIS NASTAVNOG SADRŽAJA

Polaznik-ca je pohađao-la program osposobljenosti/usavršavanja...........................................................................................................................................................................
(Navesti naziv programa)

od _______________________ godine do ______________________ godine i uspješno je-nije položio-la završne provjere nastavnih sadržaja te mu-joj se izdaje uvjerenje
o usavrašavanju/osposobljenosti broj: _______________________________________ od ______________________ godine.
Potpis odgovornog lica
M.P.

_________________
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Petak, 06.07.2018. god.

(Obrazac broj OO MK-4)
(30 x 40 cm)
(prva strana korice)
(Matična knjiga je povezana u
poluplatno za 160
polaznika)
(prva strana korice)

MATIČNA KNJIGA

POLAZNIKA O ZNANJU STRANIH JEZIKA
SVESKA BROJ______________
VOĐENA OD _________ GODINE DO_________GODINE
OD REDNOG BROJA_________DO_________

Petak, 06.07.2018. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON

Broj 11 - Strana 969

(prvi list prazan)
(strana 1)

OPĆINA/GRAD_______________________________
____________________________________________
(Naziv organizatora obrazovanja odraslih)

____________________________________________
(Mjesto)

MATIČNA KNJIGA

POLAZNIKA O ZNANJU STRANIH JEZIKA
SVESKA BROJ______________
VOĐENA OD _________ GODINE DO_________GODINE
OD REDNOG BROJA_________DO_________

Redni
broj

Prezime i ime odgovornog lica

Nalazio se na dužnosti
od

Potpis odgovornog lica

do

Obrazac br. OO MK-4
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UPUTSTVO
za vođenje matične knjige

U jednu svesku matične knjige unose se podaci za polaznike upisane u toku jedne ili više godina, a sveske se štampaju za 160
polaznika.
Upis polaznika u matičnu knjigu vrši se poslije upisa polaznika, a najkasnije 15 dana od početka realizacije programa stranog
jezika.
Upis općih podataka vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih. Imena i prezimena polaznika i opći podaci o
polazniku moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matične knjige rođenih.
Podaci o prethodnom obrazovanju polaznika unose se za polaznike koji su stekli prethodno obrazovanje.
Podaci u matičnu knjigu unose se mastilom ili dokumental hemijskom olovkom najkasnije 15 dana od dana upisa polaznika,
odnosno završetka programa.
Sve podatke u matičnu knjigu upisuje voditelj programa i odgovoran je za redovno i uredno vođenje matične knjige.
Matična knjiga je dokument od trajne vrijednosti i organizator obrazovanja odraslih je obavezan da je čuva na sigurnom
mjestu, u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti.
Matične knjige se vode po sveskama. Samo prva sveska počinje rednim brojem jedan i redni brojevi se nastavljaju u narednim
sveskama matičnih knjiga.
Podatke u matičnoj knjizi, nakon završetka programa ili nakon prestanka statusa polaznika, ovjerava direktor kao odgovorno
lice, svojim potpisom i pečatom organizatora obrazovanja odraslih.

Petak, 06.07.2018. god.
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JMB polaznika-ce

Redni broj..........................

Broj registra..........................

......................................................................................................................................... sin-kći .................................................................................................................................
(Prezime i ime polaznika-ce)

(Ime i prezime jednog roditelja)

Adresa stanovanja........................................................................................................................................................ rođen-a ........................................................................godine
u ............................................................... općina......................................................... država .................................................... državljanstvo .....................................................
PODACI O PRETHODNOM OBRAZOVANJU POLAZNIKA
Naziv ustanove u kojoj je polaznik-stekao-la prethodno
obrazovanje

Mjesto

Razred

Djelovodni broj
isprave

Datum izdavanja
isprave

Polaznik-ca je upisan-a u program obrazovanja odraslih............................................................................................................ dana ............................ godine na osnovu
(Naziv programa)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Navesti naziv dokumenta i djelovodni broj dokumenta na osnovu kojeg je polaznik-ca upisan-a)

PODACI O POLAGANJU ISPITA
NAZIV

Datum polaganja

A1
pripremni
nivo

A2
osnovni
nivo

B1
prijelazni
nivo

B2
samostalni
nivo

C1
napredni
nivo

C2
izvanredni
nivo

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Napomena:

Polaznik-ca je dana ................................godine uspješno položio-la ispit ocjenom .............................( ), te mu-joj se izdaje uvjerenje o poznavanju .............................jezika
nivoa ..................................... pod djelovodnim brojem ................................................. od ......................................... godine.
Polaznik-ca je dana ................................godine uspješno položio-la ispit ocjenom .............................( ), te mu-joj se izdaje uvjerenje o poznavanju .............................jezika
nivoa ..................................... pod djelovodnim brojem ................................................. od ......................................... godine.
Polaznik-ca je dana ................................godine uspješno položio-la ispit ocjenom .............................( ), te mu-joj se izdaje uvjerenje o poznavanju .............................jezika
nivoa ..................................... pod djelovodnim brojem ................................................. od ......................................... godine.
Polaznik-ca je dana ................................godine uspješno položio-la ispit ocjenom .............................( ), te mu-joj se izdaje uvjerenje o poznavanju .............................jezika
nivoa ..................................... pod djelovodnim brojem ................................................. od ......................................... godine.
Polaznik-ca je dana ................................godine uspješno položio-la ispit ocjenom .............................( ), te mu-joj se izdaje uvjerenje o poznavanju .............................jezika
nivoa ..................................... pod djelovodnim brojem ................................................. od ......................................... godine.
Polaznik-ca je dana ................................godine uspješno položio-la ispit ocjenom .............................( ), te mu-joj se izdaje uvjerenje o poznavanju .............................jezika
nivoa ..................................... pod djelovodnim brojem ................................................. od ......................................... godine.

Potpis odgovornog lica
M.P.

_________________
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(Obrazac broj OO R-5)
(21 x 30)
(prva strana korice)

Registar uz matičnu knjigu

Petak, 06.07.2018. god.

Redni
broj

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Prezime i ime polaznika

Redni broj u
matičnoj knjizi

Broj matične
knjige

Datum upisa
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Napomena

A
B
C
Č
Ć
D
DŽ
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Obrazac br. OO R-5
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На основу члана 131. став (2) Закона о високом
образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 7/16, 10/16 , 5/17 и 15/17), министар образовања и
науке Тузланског кантона доноси

П Р А В И Л Н И К

о измјени Правилника о коришћењу академских
титула и стицању научних и стручних звања на
високошколским установама у Тузланском кантону
Члан 1.
У Правилнику о коришћењу академских титула и
стицању научних и стручних звања на високошколским
установама у Тузланском кантону (“Службене новине
Тузланског кантона”, број: 14/17), у члану 4. став (2),
ријечи “додаје се“ мијењају се ријечима “може се
додати”.
Члан 2.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-13640-2/18
Тузла, 19.06.2018. године

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

595

На основу члана 32. став (3) Закона о основном
одгоју и образовању („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 9/15 и 6/16), Министарство образовања и
науке Тузланског кантона доноси
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX РАЗРЕД
ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У
ДИЈЕЛУ ПРОФИЛА И СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
НАСТАВНИКА
I
У Измјенама и допунама Наставног плана и
програма за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX разред
деветогодишње основне школе у дијелу профила
и стручне спреме наставника („Службене новине
Тузланског канотна“, бр. 8/12 и 11/12), у тачки I у
поднаслову „Начин организације наставе у V разреду“,
тачка х) „Култура живљења“ мијења се и гласи:
„х) Култура живљења
-Наставнички
факултет/педагошку
академију
одсјек за културу живљења/економику домаћинства/
биологију/хемију, са завршеним четверогодишњим
додипломским студијем (VII степен стручне спреме) и
стеченим стручним звањем професор културе живљења/
економике домаћинства/биологије/хемије или другим
стручним звањем гдје је култура живљења/економика
домаћинства/биологија/хемија главни или равноправни
предмет у двопредметној скупини;
-Наставнички
факултет/педагошку
академију
одсјек за културу живљења/биологију/хемију, са
завршеним првим циклусом високог образовања
додипломског студија у четверогодишњем трајању (240
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ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor културе
живљења/биологије/хемије или другим стручним
звањем гдје је култура живљења/биологија/хемија
главни или равноправни предмет у двопредметној
скупини;
-Наставнички
факултет/педагошку
академију
одсјек за културу живљења/биологију/хемију, са
завршеним првим циклусом високог образовања
додипломског студија у трогодишњем трајању (180
ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor културе
живљења/биологије/хемије или другим стручним
звањем гдје је култура живљења/биологија/хемија
главни или равноправни предмет у двопредметној
скупини;
-Наставнички
факултет/педагошку
академију
одсјек за културу живљења/економику домаћинства/
биологију/хемију,
са
завршеним
двогодишњим
додипломским студијем (VI степен стручне спреме) и
стеченим стручним звањем наставник културе живљења/
економике домаћинства/биологије/хемије или другим
стручним звањем гдје је култура живљења/економика
домаћинства/биологија/хемија главни или равноправни
предмет у двопредметној скупини.“
II
Измјене и допунама Наставног плана и програма
за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX разред деветогодишње
основне школе у дијелу профила и стручне спреме
наставника ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-016185/18
Тузла, 07.06.2018. године

МИНИСТАР
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу чланова 8. и 22. 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, 15/13 и 15/17), члана 36.
Закона о основном одгоју и образовању („Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 9/15 и 6/16) и члана
42. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 17/11, 9/15 и 6/16)
министар образовања и науке Тузланског кантона
доноси
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. ГОДИНУ
1. Школска 2018./2019. година траје од 01.09.2018.
године до 31.08.2019. године.
2. Настава се реализује по полугодиштима и траје
185 радних дана, с тим да се наставни програмски
садржаји реализују у оквиру 175 наставних дана.
3. Настава у завршном разреду основне школе
траје 170 радних дана, с тим да се наставни програмски
садржаји планирају и реализују у оквиру 160 наставних
дана.
4. Настава у завршном разреду средње школе траје
160 радних дана, с тим да се наставни програмски
садржаји планирају и реализују у оквиру 150 наставних
дана.
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-

5. Настава у завршном разреду средње школе која
реализује наставу по модуларном наставном плану и
програму траје 170 радних дана, с тим да се наставни
програмски садржаји планирају и реализују у оквиру
160 наставних дана.
6. Настава у првом полугодишту почиње првог
радног дана у септембру, односно у понедељак
03.09.2018. године, а завршава посљедњег радног
дана у децембру 2018. године, односно у понедељак
31.12.2018. године (86 радних дана).
7. Зимски одмор/распуст за ученике траје четири
седмице, и то од уторка 01.01.2019. до понедељка
28.01.2019. године.
8. Настава у другом полугодишу почиње у уторак
29.01.2019. године и траје до петка 14.06.2019. године
(99 радних дана), а друго полугодиште траје до
30.06.2019. године.

11. Настава у другом полугодишу у завршном
разреду средње школа почиње у уторак 29.01.2019.
године и траје до петка 10.05.2019. године (74 радних
дана).
12. Настава у другом полугодишу у завршном
разреду средње школе која реализује наставу по
модуларном наставном плану и програму почиње у
уторак 29.01.2019. године и траје до петка 24.05.2019.
године (84 радних дана).
Напомена:
У складу са чланом 39. Закона о основном одгоју
и образовању и 46. Закона о средњем образовању и
одгоју школа је дужна реализовати наставни план
и програм, односно годишњи фонд наставних
часова, ако се утврди да није остварен наставни
план и програм, односно годишњи фонд наставних
часова мора се настава продужити док се не оствари
годишњи фонд наставних часова.
13. Школа може изузетно, према потреби, у складу
са чланом 37. став 5. Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15 и 6/16) и чланом 43. став 5. Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/11, 9/15 и 6/16) у оквиру једне радне
суботе у току мјесеца организовати додатну и допунску
наставу, рад секција и ученичких организација, као и
надокнаду наставе у складу са одлуком Министарства.
14. Обавезне сједнице наставничког и одјељенских
вијећа одржати у септембру 2018. године као и јануару,
мају, јуну и августу 2019. године.
15. Школа не ради у вријеме међународних
празника:

Нова година (1. и 2 јануар),
Међународни празник рада (1. и 2 мај).

16. Школа не ради у вријеме државних празника:
- Дан независности (1 март),
- Дан државности (25. новембар).
17. Школа не ради за вријеме вјерских празника
један дан у случају када школу похађа преко 50% ученика
исте националности, с тим да ученици и запосленици,
који славе вјерски празник, имају право да оправдано
изостану један дан и када школа организује наставу
за вријеме вјерских празника, а у складу са чланом
54. став 3. Закона о раду (“Службене новине ФБиХ”),
број: 26/16 („Послодавац је дужан омогућити раднику
одсуство од четири радна дана у једној календарској
години, ради задовољавања његових вјерских односно
традицијских потреба, с тим да се одсуство од два
дана користи уз надокнаду плате - плаћено одсуство.“)
Вјерски празници:

-

9. Настава у другом полугодишу у првом разреду
основне школе почиње у уторак 29.01.2019. године и
траје до петка 07.06.2019. године (94 радних дана).
10. Настава у другом полугодишу у завршном
разреду основне школе почиње у уторак 29.01.2019.
године и траје до петка 24.05.2019. године (84 радних
дана).
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Рамазански бајрам (_______),
Курбан бајрам (_______),
Католички Божић (25.12.2018.),
Православни Божић (07.01.2019.),
Песах (_______),
Ускрс (_______),
Васкрс (_______),

Напомена: 5. октобар Свјетски дан учитеља
обиљежава се као радни, а ненаставни дан.
се:

18. Годишњим програмом сваке школе планирају

-

Дан школе (________),
Излети (________),
Екскурзије (________),

19. Значајни датуми:

-

09.02. - Међународни дан образовања;
10.02. - Дан сигурнијег Интернета
21.02. - Међународни дан матерњег језика;
20.03. - Међународни дан среће;
21.03. - Свјетски дан поезије;
21.03. - Дан заштите шума;
21.03. - Дан посвећен особама са Дауновим
синдромом;
22.03. - Дан заштите вода;
27.03. - Свјетски дан позоришта;
01.04. - Свјетски дан борбе против
алкохолизма;
02.04. - Дан дјечије књиге;
04.04. - Међународни дан борбе против мина;
07.04. - Свјетски дан здравља;
08.04. - Свјетски дан Рома;
12.04. - Међународни дан дјеце улице;
18.04. - Међународни дан споменика;
22.04. - Дан планете Земље;
23.04. - Свјетски дан књиге;
08.05. - Дан Црвеног крста;
09.05. - Дан Европе;
09.05. - Дан побједе над фашизмом;
15.05. - Међународни дан породице;
22.05. - Међународни дан биодиверзитета;
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31.05. - Дан непушача;
05.06. - Свјетски дан заштите околиша;
26.06. - Дан борбе против дрога;
12.08. - Међународни дан младих;
08.09. - Дан борбе против неписмености;
15.09. - Међународни дан демократије;
16.09. - Међународни дан заштите озонског
омотача;
21.09. - Међународни дан мира;
22.09. - Дан без аутомобила;
23.09. - Дан европске културне баштине;
01.10. - Међународни дан старијих особа;
02.10. - Међународни дан ненасиља;
04.10. - Свјетски дан животиња;
Октобар мјесец књиге;
4 понедјељак у октобру се обиљежава као
Међународни дан школских библиотека;
05.10. - Дан дјетета;
05.10. - Свјетски дан учитеља;
10.10. - Свјетски дан менталног здравља;
12.10. - Дан проналазача;
15.10. - Свјетски дан хране;
18.10. - Европски дан борбе против трговине
људима;
24.10. - Дан УН;
25.10. - Дјечија недјеља до 30.10.;
31.10. - Свјетски дан штедње;
04.11. - Свјетски дан климатских промјена;
16.11. - Међународни дан толеранције;
трећа седмица новембра - Глобална седмица
предузетништва;
17.11. - Међународни дан ученика и
студената;
20.11. - Међународни дан дјечијих права;
25.11. - Међународни дан борбе против
насиља над женама;
03.12. - Међународни дан особа са
инвалидитетом;
05.12. - Међународни дан волoнтера;
09.12. - Међународни дан борбе против
корупције;
10.12. - Међународни дан људских права;
11.12. - Међународни дан планина;
20.12. - Дан борбе против пушења;
31.12. - Дан дјечије радости;

НАПОМЕНА:
Основне и средње школе на основу Школског
календара за 2018./2019. годину морају урадити
Школски календар за школу у који ће посебно уградити:
сједнице наставничког/професорског, одјељенских
и разредних вијећа, дан школе, излете, екскурзије,
посјете, приредбе и друге манифестације.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-016250-18/18
Тузла, 07.06.2018. године

МИНИСТАР
Мр. сц. Златан
Муратовић, с.р.
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На основу члановаа 8. и 22. 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, 15/13 и 15/17),
а у вези са чланом 10. Правилника о коришћењу
академских титула и стицању научних и стручних
звања на високошколским установама у Тузланском
кантону („Службене новине Тузланског кантона“,
број: 14/17), министар образовања и науке Тузланског
кантона, доноси

СПИСАК

о допуни и измјени Списка академских титула,
научних и стручних звања која се могу стицати
на високошколским установама у Тузланском
кантону
I
У тачки I Списка академских титула, научних и
стручних звања која се могу стицати на високошколским
установама у Тузланском кантону („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 14/17), у табели, редни број
9. мијења се и гласи

Висока здравствена школа
Студиј сестринстав/здравствене његе

Физиотерапија

Мед и ц и н с ко - л а б а р ато р и ј с ка
дијагностика

Радиолошка технологија

Медицинска протетика и ортотика

Санитарно здравство

Одсјек здравствених студија
Студиј сестринства/здравствене његе

Студиј физиотерапије

Студиј
медицинско-лабораторијске
дијагностике

Студиј радиолошке технологије

Медицинска протетика и ортотика

Студиј санитарног здравства

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

9.1
9.1.1

9.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

НАЗИВ УСТАНОВЕ/

4

4

6+0+3

Трајање
I, II и III
циклуса
студија

4

6

Трајање студија
Дипломирани санитарни
инжињер

Дипломирани инжињер
протетике и ортотике

Трајање
студија
1

1

1

1

1

Магистар санитарног
здравства

Магистар радиолошке
технологије

Магистар медицинсколабораторијске
дијагностике

Магистар физиотерапије

Магистар сестринства

Доктор медицине

Након завршеног
другог циклуса студија

Доктор медицинских
наука

Након завршеног
трећег циклуса
студија

У примјени од
академске године
2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

Напомена
ИИ циклус у
примјени од акад
2016/17

ИИ циклус у
примјени од акад
2016/17

ИИ циклус у
примјени од акад
2016/17

ИИ циклус у
примјени од акад
2016/17
ИИ циклус у
примјени од акад
2016/17

Промјена звања

Промјена звања

Промјена звања

Промјена звања

Промјена звања

Промјена звања
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Дипломирани инжињер
мдицинске радиологије

Дипломирани
инжињер медицинсколабораторијске
дијагностике

Дипломирани
физиотерапеут

Дипломирани медицински
техничар/сестра

Дипломирани санитарни
инжињер

Дипломирани инжињер
медицинске радиологије
Дипломирани инжињер
протетике и ортотике

Дипломирани
инжињер медицинсколабараторијске
дијагностике

Дипломирани медицински
техничар/сестра
Дипломирани
физиотерапеут

Након завршеног првог
циклуса студија

СТРУЧНО/НАУЧНО ЗНАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ

ЈУ Универзитет у Тузли
Petak, 06.07.2018. god.
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Трајање
студија

13.

4

4

Агрономија

4+1+3

Трајање
И ИИ
и ИИИ
циклуса
студија
Трајање студија
4

4

Bachelor-инжењер
агрономије

Бацхелор-инжењерства
заштите околине

Bachelor-инжењер
п р е х р а м б е н е
технологије

Bachelor-инжењер
хемијског инжењерства
и технологије

Након
завршеног
првог циклуса студија

1

1

1

1

Трајање студија

завршеног
циклуса

М а г и с т а р
пољопривреде

Магистар инжењерства
заштите околине

Магистар прехрамбеног
инжењерства
Магистар управљања
квалитетом
и
сигурношћу хране
М а г и с т а р
нутриционизма

Магистар хемијског
инжењерства
Магистар хемијске
технологије
Магистар еколошког
инжењерства
Магистар хемије
и инжењерства
материјала

Након
другог
студија

СТРУЧНО/НАУЧНО ЗНАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ
Трајање студија
3

3

3

Доктор техничких
наука из подручја
хемијског
инжењерства
Доктор техничких
наука из подручја
прехрамбеног
инжењерства
Доктор техничких
наука из подручја
инжењерства
заштите околине

Након завршеног
трећег
циклуса
студија

У примјени од
академске године
2016/17

2012/13

2012/13

2012/13

2015/16

2012/13

2015/16

II циклус у
примени од акад
2013/14.

Од 2015/16
у примјени
иновирани
студијски програм,
којим је уведено
ново усмјерење
Нутриционизам

Исправка грешке
„е“ умјесто „а“

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Инжињерство заштите околине

Прехрамбено инжењерство

Хемијско инжењерство

Прехрамбена технологија

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Хемијско инжењерство и технологије

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

НАЗИВ УСТАНОВЕ/

Напомена

II
У тачки I Списка академских титула, научних и стручних звања која се могу стицати на високошколским установама у Тузланском кантону („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 14/17), у табели, редни број 13. мијења се и гласи
Broj 11 - Strana 978
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III
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-38-13640-4/18
Тузла, 20.06.2018. године

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

598

У складу са чланом 59. Закона о цестовном
превозу на подручју Тузланског кантона („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 15/11, 2/14 и 9/16),
министар трговине, туризма и саобраћаја Тузланског
кантона доноси

П РА В И Л Н И К

о полагању посебног испита за такси возача
Члан 1.
(Опште одредбе)
Овим правилником прописује се обим градива,
начин
подношења захтјева и полагања посебног
испита за такси возача (у даљем тексту: испит), рок
за полагање испита, састав комисије, начин издавања
увјерења и вођење евиденције издатих увјерења о
положеном испиту.
Члан 2.
(Програм за полагање испита)
(1) Испит се полаже из области познавања:
прописа који регулишу област такси превоза, прописа
о безбиједности саобраћаја, културно-историјских,
привредних, спортских, угоститељско-туристичких
и других знаменитности Тузланског кантона, града
и општина, те права и дужности такси превозника,
односно такси возача, а по Програму за полагање
испита који је дат у Прилогу 1. овог правилника и чини
његов саставни дио.
(2) Министарство трговине, туризма и саобраћаја
(у даљем тексту: Министарство) израђује Приручник
за полагање испита и исти се објављује на службеној
веб страници Владе Тузланског кантона, односно
Министарства.
(3) Уплатом прописане накнаде за полагање испита,
кандидат остварује право на добијање Приручника
у принтаној форми, који преузима у просторијама
Министарства.
Члан 3.
(Право на полагање испита)
Право на полагање испита има лице које испуњава
услове из члана 9. Закона о цестовном превозу
Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине
ФБиХ”, бр. 28/06 и 2/10).
Члан 4.
(Захтјев за полагање испита и издавање увјерења о
положеном испиту)
(1) Захтјев за полагање испита и издавање увјерења
о положеном испиту (у даљем тексту: захтјев) кандидат
подноси Министарству, путем централне писарнице
Уреда за заједничке послове Владе Тузланског кантона.
(2) Захтјев садржи: име и презиме/назив правног
лица - подносиоца захтјева, адреса, број телефона,
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списак документације која се прилаже уз захтјев,
износ и начин уплате накнаде за полагање испита и
таксе за издавање увјерења о положеном испиту, рок
за прегледавање захтјева и издавање позива за допуну
документације, датум подношења захтјева, потпис
подносиоца захтјева и напомену.
(3) Уз захтјев се од документације прилаже копија
дипломе о завршеном III степену стручне спреме за
занимање возач моторних возила, копија возачке
дозволе и оригинал уплатница са уплаћеном накнадом
за полагање испита и таксом за издавaње увјерења о
положеном испиту.
(4) Облик, садржај и изглед захтјева из овог члана
дат је у Прилогу 2. овог правилника и чини његов
саставни дио.
Члан 5.
(Испитна комисија)
(1) Поступак полагања испита проводи испитна
комисија (у даљем тексту: комисија) коју именује
министар трговине, туризма и саобраћаја Тузланског
кантона (у даљем тексту: министар).
(2) Комисију чине предсједник и два члана, с тим
да предсједник и сваки члан има свог замјеника.
(3) Административне
и
техничке
послове
неопходне
за
ефикасан
рад
комисије
врши
Министарство.
(4) Министар рјешењем именује секретара
комисије који ће за потребе комисије обављати послове
из става (3) овог члана.
(5) Комисија, на испиту, утврђује идентитет
кандидата, комплетност и исправност приложених
докумената, проводи испит и оцјењује успјех кандидата.
Члан 6.
(Начин полагања испита)
(1) Испит се полаже писмено, путем теста, у групи
од најмање 4 (четри), а највише 10 (десет) кандидата.
(2) Осим теста и тестовног листића, кандидат на
столу може имати само средство за писање и наочаре.
(3) Питања за тестове припрема Одјељење
саобраћаја у Министарству, а сагласност на тестове даје
Министар.
(4) Питања су вреднована одређеним бројем
бодова, зависно од значаја и сложености постављеног
питања.
(5) Тестови садрже двадесет питања са једним или
више тачних одговора чији укупни збир бодова износи
100.
(6) Кандидат је положио испит, ако је на основу
тачних одговора постигао најмање 75% од укупног
броја могућих бодова (75 бодова и више).
(7) За вријеме испита кандидат може на тестовном
листићу вршити исправке и у том случају му се даје
нови (замјенски) тестовни листић, на којем се врши
препис одговора за које кандидат сматра да су тачни.
Кандидат комисији предаје оба тестовна листића и исти
се одлажу у спис захтјева за полагање испита.
(8) Оцјењивање кандидата врши се оцјеном
„положио” или „није положио”.
(9) Кандидату који не положи испит, уколико
жели, саопштавају се грешке које је направио приликом
полагања испита и омогућава се увид у тест.
(10) Кандидат који није положио испит има право
по истом захтјеву поново приступити полагању испита
у следећем испитном року, али не раније од 15 дана од
дана претходног полагања, у којем случају поновно
плаћа накнаду за полагање испита.
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Члан 7.
(Мјесто и вријеме полагања испита)
(1) Полагање
испита
може
се
обављати
само радним даном, у службеним просторијама
Министарства у времену од 08:00 до 16:00 сати.
(2) О времену полагања испита, секретар комисије
обавјештава кандидата путем писменог позива, путем
телефона или e-maila, огласне табле и службене
веб странице Владе Тузланског кантона, односно
Министарства.
(3) За кандидата који се не одазове на испит
узастопно 2 (два) пута након подношења захтјева за
полагање испита, сматраће се да је одустао од полагања,
а његов захтјев ће се третирати као да није ни поднесен,
о чему се доноси посебан закључак.
(4) Документација, као и уплаћене кантоналне
административне таксе, се не враћају подносиоцу
захтјева из става (3) овог члана.
(5) Уколико кандидат из става (3) овог члана жели
поново пријавити и полагати испит, мора предати нови
захтјев са комплетном документацијом и поновно
уплаћеном накнадом за полагање испита и кантоналном
административном таксом (у даљем тексту: такса) за
издавање увјерења о положеном испиту.
Члан 8.
(Записник о проведеном испиту)
(1) О проведеном испиту сачињава се записник
у који се уноси: број записника и датум полагања,
име и презиме кандидата, број теста, број негативних
одговора, број негативних бодова, оцјена о успјеху
кандидата и одређене напомене.
(2) У записник се уноси укупан број кандидата
који су приступили испиту, те број кандидата који су
положили, односно нису положили испит.
(3) Облик, садржај и изглед записника о
проведеном испиту из ставова (1) и (2) овог члана дат је
у Прилогу 3. који је саставни дио овог правилника.
Члан 9.
(Увјерење о положеном посебном испиту за такси
возача)
(1) О положеном испиту кандидату се издаје
Увјерење о положеном посебном испиту за такси возача
(у даљем тексту: увјерење).
(2) У увјерење се уписују следећи подаци: име
и презиме кандидата, ЈМБ, датум и општина/град
рођења, датум полагања испита, те број и датум издатог
увјерења.
(3) Увјерење из ставова (1) и (2) овог члана издаје
се најкасније у року од 15 дана од дана положеног
испита, а облик, изглед и садржај увјерења дат је у
Прилогу 4. који је саставни дио овог правилника.
Члан 10.
(Регистар евиденције лица која су положила
посебан испит за такси возача)
(1) Министарство води Регистар евиденције лица
која су положила посебан испит за такси возача (у
даљем тексту: регистар).
(2) Регистар садржи: име и презиме лица, ЈМБ
лица, датум и мјесто рођења лица, датум полагања
испита и број издатог увјерења.
(3) Регистар води службено лице Министарства, а
облик, изглед и садржај регистра дат је у Прилогу 5.
који је саставни дио овог правилника.
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Члан 11.
(Такса и накнада)
(1) Трошкове полагања испита и издавања
увјерења сноси кандидат.
(2) Висину накнаде за полагање испита прописује
министар посебном одлуком.
(3) Висина таксе за издавање увјерења о
положеном испиту прописана је Законом о кантоналним
административним таксама и тарифи кантоналних
административних такси.
Члан 12.
(Престанак важења раније донесеног прописа)
Даном ступања на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о полагању посебног испита за
такси возача („Службене новине Тузланског кантона“,
број: 14/14).
Члан 13.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство трговине,
туризма и саобраћаја
Број: 05/1-02-016336-18
Тузла, 08.06.2018. године

МИНИСТАР
Мирсад Глухић, с.р.

Petak, 06.07.2018. god.
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posebnog ispita za taksi vozača
1. Uređenje i organizacija taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona:
 Zakonska regulativa:
Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”,
br. 28/06 i 2/10) i Zakon o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona
(“Službene novine TK“, br. 15/11, 2/14 i 9/16).
 Uslovi za obavljanje taksi prijevoza:
- pojam taksi prijevoza,
- početak obavljanja djelatnosti taksi prijevoza,
- uslovi za vozila kojima se obavlja taksi prijevoz,
- uslovi koje trebaju da ispunjavaju taksi prijevoznici i vozači taksi vozila,
- registracija taksi vozila,
- dokumentacija koju moraju posjedovati taksi prijevoznici u vozilu,
- taksimetar i
- cjenovnik taksi usluga.
 Taksi stajališta:
- način organizovanja taksi prijevoza,
- pojam i vlasništvo taksi stajališta,
- kriteriji o broju taksi vozila na području jedne općine/grada,
- plan razmještaja i broj taksi stajališta,
- rješenje o korištenju taksi stajališta,
- način korištenja, raspored, red i rad na taksi stajalištima,
- rad mimo matične općine/grada,
- broj vozila na jednom taksi stajalištu i
- izgradnja i obilježavanje taksi stajališta.
 Prava i dužnosti taksi vozača, način obilježavanja taksi vozila i poseban ispit za
taksi vozača:
- prava i dužnosti taksi vozača,
- način obilježavanja taksi vozila sa/bez putnika i
- poseban ispit za taksi vozača.
 Odnos vozač taksi vozila-putnik:
- način i mjesto prijema i ispuštanja putnika u/iz taksi vozila,
- određivanje cijene prijevoza za više lica,
- način naručivanja usluge taksi prijevoza od strane putnika,
- lica kojima taksi prijevoznik nije dužan pružiti uslugu prijevoza,
- veličina lične prtljage putnika,
- određivanje odredišta vožnje i putanje prijevoza do odredišta vožnje,
- naplata prijevoza po završetku vožnje,
- ometanje vozača u toku vožnje,
- pušenje u taksi vozilu i
- odnos taksi prijevoznika/vozača prema zaboravljenim stvarima putnika.
 Kodeks ponašanja taksi prijevoznika/vozača:
- ponašanje vozača parkiranog taksi vozila,
- odijevanje taksi vozača,
- odnos prema putnicima, drugim učesnicima u saobraćaju i građanima.
 Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona kojim je regulisana djelatnost taksi
prijevoza na području Tuzlanskog kantona.
2. Osnovni podaci o Bosni Hercegovini, Federaciji BiH, Tuzlanskom kantonu i općinama
Tuzlanskog kantona
 administrativno uređenje Tuzlanskog kantona,
 geografski položaj,
 stanovništvo,
 naselja-mjesta,
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 saobraćajni sistem i geografska povezanost Tuzlanskog kantona.
3. Historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona:
 Spomenici materijalne kulture iz doba Neolita;
 Srednjovjekovni gradovi, tvrđave (kule) i stećci:
- Kula Soko Grad (Gračanica);
- Stari grad Srebrenik (Srebrenik);
- Stari grad Teočak;
- Kula Husein kapetana Gradaščevića (Gradačac);
- Sahat kule,
- Stećci.
4. Kulturno-historijsko nasljeđe u Tuzlanskom kantonu:
 Urbano arhitektonsko nasljeđe:
- Čardaklija Gradašćevića;
- Čardaklija Mare Popović;
- Graditeljska cjelina – Konak Suljagića;
- Zgrada Konaka – Vijećnice u Gračanici;
- Etno Avlija
AvlijuMačkovac.
Mačkovac;
 Sakralni objekti TK;
 Najznačajnije institucije kulture TK:
- Međunarodna galerija portreta u Tuzli;
- Narodno pozorište Tuzla;
- Narodna i univerzitetska biblioteka u Tuzli;
- Bosanski kulturni centar Tuzla, Kalesija i Gračanica;
- Centar za kulturu i informisanje Srebrenik;
- Arhiv Tuzlanskog kantona;
Gradačcu;
- Zavičajna muzejska zbirka u Gradačcu.
5. Značajni privredno-kulturni i drugi događaji u Tuzlanskom kantonu
 Najznačajnije privredno-kulturne manifestacije na području Tuzlanskog kantona;
 Najznačajnije manifestacije koje imaju vjerski karakter na području Tuzlanskog kantona;
 Najznačajnije kulturne manifestacije na području Tuzlanskog kantona;
 Ostale važnije manifestacije na području Tuzlanskog kantona.
6. Privredna struktura i prirodna bogastva
kantona
bogatstvaTuzlanskog
Tuzlanskog kantona
 Značajni privredni subjekti u Kantonu;
kantonu;
 Rijeke;
 Jezera;
 Banje;
 Zaštićeni pejzaž “Konjuh” i turistički kompleks „Zlača“;
 Pećine.
7. Važnije ustanove u Tuzlanskom kantonu, odnosno Gradu Tuzla i općinama Kantona
kantona
(lokacije):
 kantonalne i općinske institucije,
 bolničke i druge zdravstvene ustanove,
 službe javne sigurnosti,
 pošte,
 policijske uprave,
 aerodrom,
 autobuske i željezničke stanice,
 taksi stajališta,
 fakulteti, škole i dr.
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Prilog 2.
_______________________________________
(Ime i prezime / Naziv pravnog lica)
________________________________________
(Adresa)

MINISTARSTVO TRGOVINE,
TURIZMA I SAOBRAĆAJA
Odjeljenje saobraćaja
(info tel. 035 / 369 485)

________________________________________
(Broj telefona)
PREDMET:

Zahtjev za polaganje posebnog ispita za taksi vozača i izdavanje Uvjerenja o
položenom posebnom ispitu za taksi vozača

Prilozi (dokumenti) koji se predaju uz ovaj zahtjev:
Redni
broj

Naziv dokumenta

1.

Diploma o završenom III
stepenu stručne spreme za
zanimanje vozač motornih
vozila

2.

Vozačka dozvola

3.

Uplatnice sa uplaćenom
naknadom i taksom

Dokument izdaje /
posjeduje

Forma dokumenta

Srednja škola

Kopija

MUP TK

Kopija

Banka / Pošta

Original

Komentar

Takse i naknade (iznos i način uplate):
1. Naknada za polaganje posebnog ispita za taksi vozača u iznosu od 30,00 KM;
2. Taksa za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu za taksi vozača u iznosu od 30,00 KM
Uplata naknade i takse vrši se na žiro račun broj: 1321000256000080, vrsta prihoda: 722121, primalac:
Budžet Tuzlanskog kantona.
Očekivani rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim
taksama/naknadama): 30 dana.
Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije: 3 dana.
Tuzla, _______________________
(Datum podnošenja zahtjeva)

_________________________
(Potpis podnosioca zahtjeva)

Napomena:
1. Vozač uplatom naknade za polaganje posebnog ispita za taksi vozača u iznosu od 30,00 KM
ostvaruje pravo i za dobijanje priručnika za polaganje posebnog ispita za taksi vozača, koji može
preuzeti u štampanom obliku tokom radnog vremena u prostorijama Ministarstva.
2. Priručnik za polaganje posebnog ispita za taksi vozača kandidatu je dostupan i na zvaničnoj web
stranici Ministarstva (www.vladatk.kim.ba).
3. Uplata takse za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu za taksi vozača dostavlja se prilikom
preuzimanja uvjerenja o položenom ispitu.
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Prilog 3.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Broj:________________
Datum, ________ godine

ZAPISNIK

o provedenom posebnom ispitu za taksi vozača

Dana _________ godine održan je poseban ispit za taksi vozača za kandidate koji su se
prijavili za polaganje, kako slijedi:
Red
broj

Ime i prezime

Broj
testa

Broj
negativnih
odgovora

Broj
negativnih
bodova

Ocjena

Napomena

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Posebnom ispitu za taksi vozača pristupilo je _____ kandidata, od kojih je položilo _____
kandidata, a nije položilo _____ kandidat.

Članovi komisije
1.__________________
2.__________________
3.__________________

M.P

Predsjednik komisije
_________________
Sekretar komisije
_________________
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Prilog 4.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

(Obrazac broj 1.)
(format 210 x 297 mm)

Na osnovu člana 9. Pravilnika o polaganju posebnog ispita za taksi vozača
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: __/18), Ministarstvo trgovine, turizma
i saobraćaja izdaje:

UVJERENJE
o položenom posebnom ispitu za
taksi vozača

_______________________________________________________________________________
( ime i prezime )

_________________________ rođen-a ______________________ u ______________________
( JMB)
( datum )
( općina/grad )

položio-la je dana ________ godine poseban ispit za taksi vozača pred ispitnom
komisijom Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
Broj:_____________
Tuzla,____________ godine

MINISTAR
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Prilog 5.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

(Obrazac broj 2.)
(format 210 x 297 mm)

REGISTAR E V I D E N C I J E

lica koja su položila poseban ispit za taksi vozača

Redni
broj

Ime i prezime

JMB

Datum
rođenja

Mjesto
rođenja

Datum
polaganja

Broj
Uvjerenja

Potpis osobe koja vodi registar
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На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона („Службене
новине Тузланског кантона” бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 и 15/17) и члана 73., став (1) Закона
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2018. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 19/17,
министар просторног уређења и заштите околице Тузланског кантона доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА ПРОГРАМА РАСПОЂЕЛЕ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД ЕКОЛОШКИХ НАКНАДА
МИНИСТАРСТВА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ОКОЛИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
У Програму распођеле намјенских средстава за 2018. годину, број: 12/1-23-008185/18 од 20.03.2018. године
и 24.04.2018. године, на који је Влада Тузланског кантона дала сагласност број: 02/1-23-8185/18 од 27.03.2018.
године и 25.04.2018. године, дио под ознаком III РАСХОДИ,мијења се и гласи:
Пренесене
уговорене обавезе
План за 2018.
Е.код
Врста расхода и издатака
из 2017. године
годину (КМ)
(КМ)
610000
3.768.000,00
I ТЕКУЋИ РАСХОДИ
613000
ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ, СИТНИ ИНВЕНТАР И УСЛУГЕ
175.000,00
613100
Путни трошкови
15.000,00
613200
Издаци за енергију
15.000,00
613300
Издаци за комуникацију и комуналне услуге
15.000,00
613400
Набавка материјала и ситног инвентара
6.000,00
613500
Издаци за услуге превоза и горива
5.000,00
613700
Издаци за текуће одржавање
104.000,00
613712
Матер.за поправак и одржав. опреме
67.968,81
1.079,19
613713
Матер. за поправак и одржав. возила
2.000,00
613722
Услуге поправака и одржавања опреме
29.952,00
1.000,00
613723
Услуге поправака и одржавање возила
2.000,00
613800
Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног
2.000,00
промета
613900
Уговорене и друге посебне услуге
13.000,00
614000
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ
968.000,00
614100
Текући трансфери другим нивоима власти*
500.000,00
614115
Текући трансфери градовима
0,00
614116
Текући трансфери општинама
500.000,00
614300
Текући трансфери непрофитним организацијама
90.000,00
614311
Текући трансфери непрофитним организацијама
90.000,00
Манифестације из области заштите околице
10.000,00
Удружења
80.000,00
614400
Субвенције јавним предузећима
300.000,00
614411
Субвенције јавним предузећима - ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“
250.000,00
614429
Субвенције осталим јавним предузећима
50.000,00
614500
Субвенције приватним предузећима и предузетницима
75.000,00
614511
Субвенције приватним предузећима и предузетницима
75.000,00
614800
3.000,00
Други текући расходи
614811
Поврат више или погрешно уплаћених средстава
2.000,00
614819
Остали текући расходи
1.000,00
615000
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
2.625.000,00
615100
Капитални трансфери другим нивоима власти
2.000.000,00
Подршка Хабитат пројекту стамбених зграда
200.000,00
Подршка пројектима у складу са Кантоналним планом заштите
312.704,63
околиша ТК 2015-2020
615115
Капитални трансфери градовима*
371.441,43 -Тузла
405.000,00
Капитални трансфери општинама*
115.853,94 615116
595.000,00
Лукавац
615300
Капитални трансфери непрофитним организацијама
250.000,00
615311
Капитални трансфери непрофитним организацијама
250.000,00
УНДП–Споразум о суфинанцирању пројеката енергијске
200.000,00
ефикасности
Остале непрофитне организације - Споразум о суфинанцирању
50.000,00
пројеката енергијске ефикасности
615400
Капитални трансфери јавним предузећима
200.000,00
615411
Капитални трансфери јавним предузећима
200.000,00
615500
Капитални трансфери приватним предузећима и
175.000,00
предузетницима
615511
Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима
175.000,00
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II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
Набавка опреме
Набавка опреме за директни пренос података са система на сервер
ФХМЗ
Набавка информатичке опреме за Систем за праћење квалитета
ваздуха
Набавка клима уређаја за Систем за праћење квалитета ваздуха
Набавка ЛЕД расвјете за БКЦ
821500
Набавка сталних средстава у облику права
821513
Улагања у туђа стална средства
Набавка роба и радова реконструкције јавних објеката у складу
са Акционим планом енергијске ефикасностијавних објеката на
подручју Тузланског кантона за 208. годину
Набавка роба и радова за уличну енергијски ефикасну расвјету у
Сребренику, Бановићима, Живиницама и Сапни
Набавка роба и радова за „Уређење школског простора“ О.Ш.
Сафет бег Башагић – П.Ш. Мионица Градачац
Ремедијација индустријске зоне Фабрике Кокса – Погон фенола
Лукавац
Набавка роба и радова реконструкције објекта спортских дворана у
општини Кладањ
821521
Студије изводљивости, пројектне припреме и пројектовања
Израда регистра емисија у ваздух на подручју Тузланског кантона
Набавка услуга израде просторног плана посебних обиљежја
језера Модрац
Израда детаљних просторних планова Заштићеног пејзажа
„Коњух“
Израда Плана енергијске ефикасности на подручју Тузланског
кантона 2018.-2020.
Израда детаљних енергијских прегледа и техничке документације
за јавне објекте
823000
III ФИНАНСИРАЊЕ – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
823200
Вањске отплате – општина Челић
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
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820000
821000
821300

*Трансфери другим нивоима власти:
Пренесена
неутрошена
Бр Општина/ град
средства
(КМ)
1.
Бановићи
2.
Добој Исток
3.
Градачац
4.
Грачаница
5.
Калесија
6.
Кладањ
7.
Лукавац
8.
Сапна
9.
Сребреник
10.
Теочак
11.
Тузла
174.625,93
12.
Челић
13.
Живинице

УКУПНО

Пренесене
обавезе по
пресуди

174.625,93

115.853,94

196.815,50

312.669,44

1.951.000,00
1.951.000,00
42.000,00

6.000,00

1.909.000,00
1.850.246,90

4.000,00
7.000,00
1.403.032,10
400.000,00
19.000,00
16.000,00

12.214,80
58.753,10
23.797,80
5.955,30

Припадајућа
средства за 2018.
годину
(КМ)
81.000,00
40.500,00
148.500,00
165.000,00
97.500,00
34.500,00
150.000,00
21.000,00
129.000,00
15.000,00
405.000,00
18.000,00
195.000,00
1.500.000,00

25.000,00

18.000,00
7.000,00
4.000,00

5.817.000,00

98.000,00
98.000,00

Укупно припадајућа
средства
(КМ)
81.000,00
40.500,00
148.500,00
165.000,00
97.500,00
34.500,00
265.853,94
21.000,00
129.000,00
15.000,00
776.441,43
18.000,00
195.000,00
1.987.295,37

У осталом дијелу Програм остаје неизмијењен.
II
Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Владе Тузланског кантона, а биће објављена
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство простроног,
уређења и заштите околице
Број: 12/1-23-008185/18
Тузла, 14.06.2018. године

МИНИСТАР
Адмир Хускановић, с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 53. сједници одржаној дана 01.06.2018. године,
разматрајући приједлог уговора о додјели концесије
привредном друштву „Јата Гроуп“ д.о.о. Сребреник, за
експлоатацију камена кречњака на локалитету „Орлова
клисура“ на подручју општине Сребреник, који треба
да закључе Министарство привреде Тузланског кантона
и привредно друштво „Jata Group“ д.о.о. Сребреник,
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), глави 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
експлоатацију камена кречњака на локалитету „Орлова
клисура“ на подручју општине Сребреник, који треба да
закључе Министарство привреде Тузланског кантона и
привредно друштво „Jata Group“ д.о.о. Сребреник.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-18-15979/18
Тузла, 01.06.2018. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 53. сједници, одржаној дана 01.06.2018. године,
разматрајући приједлог Анекса II Уговора о концесији за
експлоатацију камена кречњака на локалитету „Оштро
брдо“, село Грачаница, општина Живинице, који треба
да закључе Министарство привреде Тузланског кантона
и привредно друштво „Теракоп“ д.о.о. Живинице,
на основу члана 15., а у вези са чланом 27. Закона о
концесијама („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13 и 11/14), чланова 11., 12., 13. и
14. Правила Комисије за концесије Тузланског кантона
и тачке 3. главе II, Документа о политици додјеле
концесија на подручју Тузланског кантона („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 7/06), доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Анекса II Уговора
о концесији за експлоатацију камена кречњака на
локалитету „Оштро брдо“, село Грачаница, општина
Живинице, који треба да закључе Министарство
привреде Тузланског кантона и привредно друштво
„Теракоп“ д.о.о. Живинице.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-18-15980/18
Тузла, 01.06.2018. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона,
на 54. сједници одржаној дана 07.06.2018. године,
разматрајући
захтјев
Министарства
привреде
Тузланског кантона, за добијање овлашћења за
вођење преговора са привредним друштвом „Пивара“
д.д. Тузла, ради закључења уговора о концесији за
експлоатацију минералне воде на локалитету „Љубаче“
на подручју града Тузла, на основу члана 15. Закона о
концесијама („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 5/04 , 7/05, 6/11, 1/13, 11/14 и 12/16), 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
1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ Министарству
привреде Тузланског кантона за вођење преговора
са привредним друштвом „Пивара“ д.д. Тузла, ради
закључења уговора о концесији за експлоатацију
минералне воде на локалитету „Љубаче“ на подручју
града Тузла.
2. Обавезује
се
Министарство
привреде
Тузланског кантона да Комисији за концесије по
завршетку преговора достави записник са комплетном
документацијом о вођењу преговора на разматрање.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
- Комисија за концесије
Тузланског кантона Број: 20/1-18-16629/18
Тузла, 11.06.2018. године

Предсједник комисије
Ешефа Кантић, с.р.
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

				

Broj: U-9/18
Sarajevo, 05.06.2018. godine
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Bege
Gutića, u zahtjevu označen kao Premijer Tuzlanskog kantona, za ocjenu ustavnosti 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog
kantona – hitnog karaktera, Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine i
Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-6/18, od 17.02.2018. godine, na osnovu
člana 26. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, br.: 6/95 i 37/03), a u vezi sa članom 41. stav 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16), na sjednici održanoj dana 05.06.2018. godine, donio je:
R J E Š E NJ E
1. dbacuje se zahtjev Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Bege Gutića u zahtjevu označen kao Premijer
Tuzlanskog kantona, za utvrđivanje ustavnosti 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, Odluke
o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine i Odluke o potvrđivanju imenovanja
Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-6/18, od 17.02.2018. godine, jer Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine
nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu.
2. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
O b r a z l o ž e nj e
1.

Podnosioci zahtjeva i predmet zahtjeva

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i Bego Gutić, označen u zahtjevu kao premijer Tuzlanskog kantona (u
daljem tektu: podnosioci zahtjeva) su Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) aktom broj: 01-02-169-1/18 od 26.02.2018. godine, koji je zaprimljen dana 28.02.2018. godine, podnijeli zahtjev
za ocjenu ustavnosti 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, (u daljem tekstu: osporena sjednica
Skupštine), Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine i Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-6/18, od 17.02.2018. godine (u daljem tekstu: osporene
Odluke).
Podnosioci zahtjeva su Ustavnom sudu Federacije aktom broj: 01-02-169-2/18 od 26.02.2018. godine, koji je zaprimljen dana 28.02.2018. godine, podnijeli prijedlog za donošenje privremene mjere.
2.

Bitni navodi zahtjeva za ocjenu ustavnosti i prijedloga za donošenje privremene mjere

Podnosioci zahtjeva navode da se predmetni zahtjev isključivo odnosi na ocjenu ustavnosti smjene Vlade Tuzlanskog kantona, bez obzira što je percepcija javnosti usmjerena ka političkom sukobu unutar Stranke demokratske akcije.
Navode da ovaj zahtjev ima za cilj da ubijedi Ustavni sud Federacije da je ovaj Sud jedina potencijalna sudska instanca
koja ima mogućnost da usvoji obavezujući i meritoran stav oko ustavnosti smjene jedne kantonalne vlade. Naime, hitna
sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održana je u subotu 17.02.2018. godine, kada je usvojena Odluka o smjeni Vlade
Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine, kojom je Skupština Tuzlanskog kantona smijenila
Vladu Tuzlanskog kantona, u sastavu od ukupno 13 ministara. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a ista treba
biti objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. Nakon toga, Odlukom o potvrđivanju imenovanja Vlade
Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-6/18, od 17.02.2018. godine, imenovana je nova Vlada Tuzlanskog kantona.
Navode, da je nadležnost Ustavnog suda Federacije u vezi sa ovim predmetom propisana u članu IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem članu je određeno da „...(2) Ustavni sud....d) na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili opštinske vlasti
u skladu sa ovim ustavom.“ Ističu, da se pojam propisa, u kontekstu ovog predmeta, treba ciljno (teleološki), a ne jezički
tumačiti u smislu ustavnopravnih ovlaštenja. Naime, u kontroli „ustavnosti propisa“, kako je to u navedeno u citiranoj
ustavnopravnoj normi, kontrola ustavnosti donesenih propisa treba da znači da kontroli ustavnosti podliježu svi akti tijela,
koje obavlja određenu javnopravnu funkciju u državi i čije odlučivanje može imati za posljedicu kreiranje normativnih
akata i/ili odluka koje, kao propis, utječu na politički život ovog nivoa vlasti. Naglašavaju da se u ovom slučaju ne radi o
„odluci upravnog organa“, već zakonodavnog tijela, pa se ne može koristiti bilo kakav pravni lijek u smislu upravnog postupka ili upravnog spora. S druge strane, Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine jasno propisuje nadležnost
redovnih kantonalnih i federalnih sudova u parničnim postupcima, pa je jasno da osporene odluke ne mogu biti predmet
parničnog postupka. Također, ne postoji niti jedan dalji sui generis postupak u kojem bi se preispitivale osporene odluke.
Navode, da ni Ustavni sud Bosne i Hercegovine, bilo u smislu apelacionog postupka iz člana IV/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, niti u pogledu ocjene ustavnosti, nema nadležnost nad ovim predmetom. S druge strane, Ustavni sud Federacije
je u svom Rješenju broj: U-46/17, od 18.01.2018. godine, u kojem je odlučivao o ustavnosti „Rješenja o izboru zamjenika
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predsjedavajućeg Opštinskog vijeća Kiseljak“ ukazao da se tu radi o „pojedinačnim odlukama“, te da se pojedinačne odluke mogu pobijati samo putem Vijeća za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Ustavnog suda Federacije.
Navode da upravo iz svih gore navedenih razloga Ustavni sud Federacije mora štiti „demokratske institucije“ i vladavinu prava u smislu prve rečenice Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U duhu prethodnog zaključka,
Ustavni sud Federacije bi morao primijeniti teleološko tumačenje svoje nadležnosti u konkretnom slučaju u smislu člana
IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na način da zaključi da se „odluka zakonodavnog organa o
smjeni jedne vlade“ mora tumačiti kao „predloženi ili usvojeni propis“, nad kojim Ustavni sud Federacije ima nadležnost
u smislu člana IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Smatraju da činjenica da se jednom odlukom
zakonodavnog organa smjenjuju svi ministri – njih 13 – zajedno sa premijerom, gubi karakter individualnosti, te poprima
oblik opšteg pravnog akta koji može biti razmatran u okviru date nadležnosti. Također, smatraju da smijenjeni premijer
Tuzlanskog kantona Bego Gutić, ima ovlaštenje da podnese ovaj zahtjev zajedno sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, u doktrini ustavnog prava, poznato je da su odluke koje su donijete, uključujući i potpis predstavnika
donosioca akta, od strane tijela koje nije sazvano i zasnovano na ustavom propisani način, protuustavne u formalnopravnom smislu.
Ističu, da predmetni slučaj povlači za sobom pitanje povrede: prve alineje preambule Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine; tačke 10. Dodatka Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine – Instrumenti za zaštitu ljudskih prava koji imaju
pravnu snagu ustavnih odredbi; člana V.8a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Podnosioci zahtjeva se kao na relevantnu sudsku praksu pozivaju na Presudu Ustavnog suda Federacije broj: U-19/12,
od 28.12.2012. godine, u vezi sa važnosti poslovnika kao akta u skladu sa kojim se na obavezujući način odvija parlamentarna demokratska procedura.
Zbog svega navedenog, podnosioci zahtjeva, smatraju da Ustavni sud Federacije, nakon provedenog postupka, treba
da donese presudu kojom se usvaja zahtjev za ocjenu ustavnosti Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Bege Gutića
i utvrđuje da je 47. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera održana protivno Ustavu Federacije Bosne
i Hercegovine, te da se stavljaju van snage osporene Odluke.
U skladu sa članom 44. Poslovnika Ustavnog suda Federacije, podnosioci zahtjeva predlažu da se u skladu sa naprijed navedenim zahtjevom za ocjenu ustavnosti donese privremena mjera kojom se do donošenja konačne odluke Ustavnog
suda Federacije privremeno stavljaju van snage osporene Odluke, te nalaže Skupštini Tuzlanskog kantona da omogući Vladi Tuzlanskog kantona, u sazivu kao iz Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od
17.02.2018. godine, na čelu sa premijerom Begom Gutićem, da nastavi raditi u punom ustavnom i zakonskom kapacitetu,
do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Federacije u ovoj pravnoj stvari.
3.

Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Član IV.C.3.10. (2) d)
Ustavni sud:
d) na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li je neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo
kantonalne, gradske ili opštinske vlasti u skladu sa ovim ustavom.
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03)
Član 26. stav 1.
Ustavni sud na sjednici bez rasprave odlučuje o odbacivanju zahtjeva kad nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu,
kad podnosilac zahtjeva nije ovlašten za pokretanje postupka, kad zahtjev nije podnesen u zakonom predviđenom roku,
kad je Ustavni sud o toj stvari već odlučio ili kad ne postoje druge procesne pretpostavke za odlučivanje o suštini stvari.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10 i 18/16)
Član 41. stav 1.
Rješenje o odbacivanju zahtjeva
Kad Sud na sjednici bez javne rasprave donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva pridržavat će se razloga navedenih u
članu 26. stav 1. Zakona i rješenje, zasnivati samo na jednom razlogu, ukoliko Sud ne odluči drugačije.
4.

Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Analizom činjenica koje proizilaze iz zahtjeva i cjelokupne dokumentacije u predmetu Ustavni sud Federacije utvrdio je sljedeće:
Uvidom u podneseni zahtjev utvrđeno je da su zahtjev za ocjenu ustavnosti i donošenje privremene mjere podnijeli
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji je označen kao „prvopodnosilac zahtjeva“ i Bego Gutić u zahtjevu označen
kao Premijer Tuzlanskog kantona, kao „drugopodnosilac zahtjeva“.
Predmet zahtjeva je ocjena ustavnosti 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera i osporenih Odluka, te donošenje privremene mjere kojom se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Federacije privremeno stavljaju van snage osporene Odluke, te nalaže Skupštini Tuzlanskog kantona da omogući Vladi Tuzlanskog kantona, u sazivu
kao iz Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine, na čelu sa premijerom
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Begom Gutićem, da nastavi raditi u punom ustavnom i zakonskom kapacitetu, do donošenja konačne odluke Ustavnog
suda Federacije u ovoj pravnoj stvari.
Uvidom u dokaze iz spisa Ustavni sud Federacije je utvrdio da je osporene Odluke, donijela Skupština Tuzlanskog
kantona na 47. hitnoj sjednici koja je održana dana 17.02.2018. godine.
U skladu sa odredbama člana IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije na
zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li je neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kantonalne,
gradske ili opštinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Prema tome, Premijer Federacije Bosne
i Hercegovine, kao prvopodnosilac zahtjeva je nadležan za pokretanje postupka ocjene ustavnosti propisa koje je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili opštinske vlasti. Nadalje, naprijed navedena ustavna norma je jasna i precizna u
odnosu na predmet zahtjeva za ocjenu ustavnosti i iz iste nedvosmisleno prozilazi da se može podnijeti zahtjev za ocjenu
ustavnosti propisa koje donosi neko tijelo kantonalne, gradske ili opštinske vlasti. Pod pojmom propis podrazumijeva se
obavezujući opšti pravni akt (zakon ili drugi propis) koji donosi ovlašteno tijelo vlasti u skladu sa određenim propisanim
postupkom i koje sadrži opštu pravnu normu, to jest opšte i obavezno pravilo ponašanja koje se odnosi na uređenje neodređenog i neizvjesnog broja slučajeva. Opšti pravni akt (zakon ili propis) podrazumijeva da se odnosi na neodređen,
neindividualiziran krug lica, za razliku od pojedinačnog u kojem je individualizirano lice (ili krug lica) na koje se pojedinačni pravni akt odnosi, što je ovdje slučaj u osporenim Odlukama. U ovom konkretnom slučaju, imajući u vidu naprijed
izloženo i navedene ustavne odredbe osporene Odluke nemaju karakter propisa, niti opštih akata. Naime, osporene odluke
po svojoj pravnoj prirodi spadaju u pojedinačne pravne akte, zbog čega ne mogu biti predmet apstraktne ocjene ustavnosti.
Pojedinačni akti mogu isključivo biti pod propisanim uslovima, predmet osporavanja, primjera radi, u postupcima davanja mišljenja po zahtjevu zamjenika Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i pred Vijećem za zaštitu vitalnih
interesa Ustavnog suda Federacije, u postupcima zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda (Rješenje Ustavnog suda
Federacije, broj: U-6/11, od 27.04.2011. godine, Rješenje Ustavnog suda Federacije, br. U-67/17, od 20.12.2017. godine,
Rješenje Ustavnog suda Federacije br. U-46/17, od 18.01.2018. godine i druga).
Podnosioci zahtjeva se u odnosu na osporavanje predmetne sjednice sa stanovišta njene zakonitosti u smislu poslovničke procedure, pozivaju na Presudu Ustavnog suda Federacije broj: U-19/12, od 28.08.2012. godine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 93/12), kao relevantnu sudsku praksu za rješavanje ovog slučaja, iako je iz same navedene odluke
ovog Suda, vidljivo da se u tom ustavnosudskom predmetu radilo o rješavanju spora unutar jedne federalne institucije
(član IV.C.3.10.(1) f) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine), te se ova odluka Suda ne može primijeniti na ovu konkretnu situaciju niti je relevantna za izmjenu pravnog stava Suda i uspostavljanje njegove nadležnosti za postupanje. Činjenice
navedene u zahtjevu koje se mogu tumačiti kao prijedlog za izmjenu stava Suda (nemogućnost ni sudske ni ustavnosudske kontrole) Ustavni sud Federacije je ozbiljno razmotrio. Podnosioci zahtjeva traže da Ustavni sud Federacije ciljno
(teleološki) tumači normu. U ovom slučaju takav zahtjev ne stoji. Ustavna norma koja propisuje nadležnost Ustavnog
suda Federacije i krug lica koja su ovlaštena za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije je u svojoj suštini
procesna norma koja jasno definiše nadležnost Ustavnog suda Federacije. Na takvu nedvosmislenu i preciznu normu koja
je više procesne prirode ne može se primijeniti ciljno (teleološko) tumačenje, jer bi u tom slučaju Ustavni sud Federacije
preuzeo ulogu ustavotvorca. Svaki sud, pa i Ustavni sud Federacije tumači pravne norme, u slučajevima kada je to potrebno i kada to okolnosti zahtijevaju, odnosno utvrđuje pravni sadržaj i smisao, odnosno značenje pravne norme onda kada ta
pravna norma nije dovoljno jasna ili je postavljena na dvosmislen način, ili postoje „suprotstavljene“ norme istog značaja,
te je spornu situaciju potrebno razriješiti kompilacijom tehnika tumačenja normi (leksičko-gramatička, logička, sistemska, historijska ili teleološka (ciljna) metoda tumačenja pravnih normi). Također, Ustavni sud Federacije je 2009. godine
istakao ozbiljnu zabrinutost zbog ograničene nadležnosti i ograničenog kruga ovlaštenih lica za pokretanje postupka pred
Ustavnim sudom Federacije, upućujući u paralamentarnu proceduru prijedlog ustavnih izmjena u tom pravcu, ali to do
sada nije realizovano. Proširivanjem nadležnosti Suda došlo bi do ujednačavanja nadležnosti entitetskih ustavnih sudova,
čime bi se izjednačilo i poštivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda i njihova institucionalna zaštita za sve građane koji
žive na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na taj način bi se stvorio dodatan podstrek razvoju demokratskih institucija koje
se zasnivaju na poštivanju ljudskih prava i sloboda i vladavine prava. Upravo iz svih naprijed navedenih razloga, Ustavni
sud Federacije smatra da navodi podnosilaca zahtjeva kojima se ističe da bi Ustavni sud Federacije izbjegavanjem ciljnog
i ekstenzivnog tumačenja odredaba člana IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, izbjegao svoju zadaću
da štiti ustavni poredak, demokratske institucije i pravnu državu, ni u kom slučaju nisu opravdani.
Ustavni sud Federacije je zauzeo stav, da je odluku u ovom ustavnosudskom predmetu potrebno objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ iz razloga što ista ima upućujući karakter za
sve one subjekte koji imaju ustavno ovlaštenje za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije, jer bi se na taj
način ukazalo ovlaštenim podnosiocima zahtjeva na nužne formalno-pravne i materijalno-pravne pretpostavke za uspješno pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije.
Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je na sjednici bez javne rasprave, u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona
o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 41. stav 1. Poslovnika Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučio kao u izreci ovog rješenja.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr.sc. Šahbaz Džihanović, prof. dr. Edin Muminović, dr.sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
sudije Suda.
						
				
					
						

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović
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Broj: U-9/18
Sarajevo, 05.06.2018. godine
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Bege
Gutića, u zahtjevu označen kao Premijer Tuzlanskog kantona, za ocjenu ustavnosti 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog
kantona – žurnog karaktera, Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine i
Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-6/18, od 17.02.2018. godine, na temelju
članka 26. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), a u svezi s člankom 41. stavak 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16), na sjednici održanoj dana 05.06.2018. godine, donio je:
R J E Š E NJ E
1. Odbacuje se zahtjev Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Bege Gutića u zahtjevu označen kao Premijer
Tuzlanskog kantona, za utvrđivanje ustavnosti 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – žurnog karaktera, Odluke o
smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine i Odluke o potvrđivanju imenovanja
Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-6/18, od 17.02.2018. godine, jer Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine
nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu.
2. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
O b r a z l o ž e nj e
1.

Podnositelji zahtjeva i predmet zahtjeva

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i Bego Gutić, označen u zahtjevu kao premijer Tuzlanskog kantona (u
daljnjem tektu: podnositelji zahtjeva) su Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud
Federacije) aktom broj: 01-02-169-1/18 od 26.02.2018. godine, koji je zaprimljen dana 28.02.2018. godine, podnijeli
zahtjev za ocjenu ustavnosti 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – žurnog karaktera, (u daljnjem tekstu: osporena
sjednica Skupštine), Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine i Odluke
o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-6/18, od 17.02.2018. godine (u daljnjem tekstu:
osporene Odluke).
Podnositelji zahtjeva su Ustavnom sudu Federacije aktom broj: 01-02-169-2/18 od 26.02.2018. godine, koji je zaprimljen dana 28.02.2018. godine, podnijeli prijedlog za donošenje privremene mjere.
2.

Bitni navodi zahtjeva za ocjenu ustavnosti i prijedloga za donošenje privremene mjere

Podnositelji zahtjeva navode da se predmetni zahtjev isključivo odnosi na ocjenu ustavnosti smjene Vlade Tuzlanskog kantona, bez obzira što je percepcija javnosti usmjerena ka političkom sukobu unutar Stranke demokratske akcije.
Navode da ovaj zahtjev ima za cilj da ubijedi Ustavni sud Federacije da je ovaj Sud jedina potencijalna sudska instanca
koja ima mogućnost da usvoji obvezujući i meritoran stav oko ustavnosti smjene jedne kantonalne vlade. Naime, žurna
sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održana je u subotu 17.02.2018. godine, kada je usvojena Odluka o smjeni Vlade
Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine, kojom je Skupština Tuzlanskog kantona smijenila
Vladu Tuzlanskog kantona, u sastavu od ukupno 13 ministara. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a ista treba
biti objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. Nakon toga, Odlukom o potvrđivanju imenovanja Vlade
Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-6/18, od 17.02.2018. godine, imenovana je nova Vlada Tuzlanskog kantona.
Navode, da je nadležnost Ustavnog suda Federacije u svezi s ovim predmetom propisana u članku IV.C.3.10.(2) d)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem članku je određeno da „...(2) Ustavni sud....d) na zahtjev premijera, ili
kantona, utvrđuje da li neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske vlasti sukladan sa ovim ustavom.“ Ističu, da se pojam propisa, u kontekstu ovog predmeta, treba ciljno (teleološki), a ne jezički tumačiti u smislu ustavnopravnih ovlaštenja. Naime, u kontroli „ustavnosti propisa“, kako je to u navedeno u citiranoj
ustavnopravnoj normi, kontrola ustavnosti donesenih propisa treba da znači da kontroli ustavnosti podliježu svi akti tijela,
koje obavlja određenu javnopravnu funkciju u državi i čije odlučivanje može imati za posljedicu kreiranje normativnih
akata i/ili odluka koje, kao propis, utječu na politički život ovog nivoa vlasti. Naglašavaju da se u ovom slučaju ne radi o
„odluci upravnog organa“, već zakonodavnog tijela, pa se ne može koristiti bilo kakav pravni lijek u smislu upravnog postupka ili upravnog spora. S druge strane, Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine jasno propisuje nadležnost
redovnih kantonalnih i federalnih sudova u parničnim postupcima, pa je jasno da osporene odluke ne mogu biti predmet
parničnog postupka. Također, ne postoji niti jedan daljnji sui generis postupak u kojem bi se preispitivale osporene odluke.
Navode, da ni Ustavni sud Bosne i Hercegovine, bilo u smislu apelacionog postupka iz članka IV/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, niti u pogledu ocjene ustavnosti, nema nadležnost nad ovim predmetom. S druge strane, Ustavni sud Federacije
je u svom Rješenju broj: U-46/17, od 18.01.2018. godine, u kojem je odlučivao o ustavnosti „Rješenja o izboru zamjenika
predsjedatelja Općinskog vijeća Kiseljak“ ukazao da se tu radi o „pojedinačnim odlukama“, te da se pojedinačne odluke
mogu pobijati samo putem Vijeća za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Ustavnog suda Federacije.
Navode da upravo iz svih gore navedenih razloga Ustavni sud Federacije mora štiti „demokratske institucije“ i vladavinu prava u smislu prve rečenice Preambule Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U duhu prethodnog zaključka,
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Ustavni sud Federacije bi morao primijeniti teleološko tumačenje svoje nadležnosti u konkretnom slučaju u smislu članka IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na način da zaključi da se „odluka zakonodavnog organa o
smjeni jedne vlade“ mora tumačiti kao „predloženi ili usvojeni propis“, nad kojim Ustavni sud Federacije ima nadležnost
u smislu članka IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Smatraju da činjenica da se jednom odlukom
zakonodavnog organa smjenjuju svi ministri – njih 13 – zajedno sa premijerom, gubi karakter individualnosti, te poprima
oblik općeg pravnog akta koji može biti razmatran u okviru date nadležnosti. Također, smatraju da smijenjeni premijer
Tuzlanskog kantona Bego Gutić, ima ovlaštenje da podnese ovaj zahtjev zajedno sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, u doktrini ustavnog prava, poznato je da su odluke koje su donijete, uključujući i potpis predstavnika
donositelja akta, od strane tijela koje nije sazvano i utemeljeno na ustavom propisani način, protuustavne u formalnopravnom smislu.
Ističu, da predmetni slučaj povlači za sobom pitanje povrede: prve alineje preambule Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine; točke 10. Dodatka Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine – Instrumenti za zaštitu ljudskih prava koji imaju
pravnu snagu ustavnih odredbi; članka V.8a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Podnositelji zahtjeva se kao na relevantnu sudsku praksu pozivaju na Presudu Ustavnog suda Federacije broj:
U-19/12, od 28.12.2012. godine, u svezi sa važnosti poslovnika kao akta sukladno s kojim se na obvezujući način odvija
parlamentarna demokratska procedura.
Zbog svega navedenog, podnositelji zahtjeva, smatraju da Ustavni sud Federacije, nakon provedenog postupka, treba
da donese presudu kojom se usvaja zahtjev za ocjenu ustavnosti Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Bege Gutića
i utvrđuje da je 47. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – žurnog karaktera održana protivno Ustavu Federacije Bosne
i Hercegovine, te da se stavljaju van snage osporene Odluke.
Sukladno s člankom 44. Poslovnika Ustavnog suda Federacije, podnositelji zahtjeva predlažu da se sukladno s naprijed navedenim zahtjevom za ocjenu ustavnosti donese privremena mjera kojom se do donošenja konačne odluke Ustavnog
suda Federacije privremeno stavljaju van snage osporene Odluke, te nalaže Skupštini Tuzlanskog kantona da omogući Vladi Tuzlanskog kantona, u sazivu kao iz Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od
17.02.2018. godine, na čelu s premijerom Begom Gutićem, da nastavi raditi u punom ustavnom i zakonskom kapacitetu,
do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Federacije u ovoj pravnoj stvari.
3.

Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Ustavni sud:

Članak IV.C.3.10. (2) d)

d) na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li je neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo
kantonalne, gradske ili općinske vlasti sukladan sa ovim ustavom.
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03)
Članak 26. stavak 1.
Ustavni sud na sjednici bez rasprave odlučuje o odbacivanju zahtjeva kad nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu, kad podnositelj zahtjeva nije ovlašten za pokretanje postupka, kad zahtjev nije podnesen u zakonom predviđenom
roku, kad je Ustavni sud o toj stvari već odlučio ili kad ne postoje druge procesne pretpostavke za odlučivanje o suštini
stvari.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10 i 18/16)
Članak 41. stavak 1.
Rješenje o odbacivanju zahtjeva
Kad Sud na sjednici bez javne rasprave donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva pridržavat će se razloga navedenih u
članku 26. stavak 1. Zakona i rješenje, temeljiti samo na jednom razlogu, ukoliko Sud ne odluči drugačije.
4.

Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Analizom činjenica koje proizilaze iz zahtjeva i cjelokupne dokumentacije u predmetu Ustavni sud Federacije utvrdio je sljedeće:
Uvidom u podneseni zahtjev utvrđeno je da su zahtjev za ocjenu ustavnosti i donošenje privremene mjere podnijeli
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji je označen kao „prvopodnositelj zahtjeva“ i Bego Gutić u zahtjevu označen
kao Premijer Tuzlanskog kantona, kao „drugopodnositelj zahtjeva“.
Predmet zahtjeva je ocjena ustavnosti 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – žurnog karaktera i osporenih
Odluka, te donošenje privremene mjere kojom se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Federacije privremeno
stavljaju van snage osporene Odluke, te nalaže Skupštini Tuzlanskog kantona da omogući Vladi Tuzlanskog kantona,
u sazivu kao iz Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.02.2018. godine, na čelu sa
premijerom Begom Gutićem, da nastavi raditi u punom ustavnom i zakonskom kapacitetu, do donošenja konačne odluke
Ustavnog suda Federacije u ovoj pravnoj stvari.
Uvidom u dokaze iz spisa Ustavni sud Federacije je utvrdio da je osporene Odluke, donijela Skupština Tuzlanskog
kantona na 47. žurnoj sjednici koja je održana dana 17.02.2018. godine.
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Sukladno s odredbama članka IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije na
zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li je neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kantonalne,
gradske ili općinske vlasti sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Prema tome, Premijer Federacije Bosne
i Hercegovine, kao prvopodnositelj zahtjeva je nadležan za pokretanje postupka ocjene ustavnosti propisa koje je donijelo
neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske vlasti. Nadalje, naprijed navedena ustavna norma je jasna i precizna u odnosu
na predmet zahtjeva za ocjenu ustavnosti i iz iste nedvojbeno prozilazi da se može podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti
propisa koje donosi neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske vlasti. Pod pojmom propis podrazumijeva se obvezujući
opći pravni akt (zakon ili drugi propis) koji donosi ovlašteno tijelo vlasti sukladno s određenim propisanim postupkom i
koje sadrži opću pravnu normu, to jest opće i obvezno pravilo ponašanja koje se odnosi na uređenje neodređenog i neizvjesnog broja slučajeva. Opći pravni akt (zakon ili propis) podrazumijeva da se odnosi na neodređen, neindividualiziran
krug osoba, za razliku od pojedinačnog u kojem je individualizirana osoba (ili krug osoba) na koje se pojedinačni pravni
akt odnosi, što je ovdje slučaj u osporenim Odlukama. U ovom konkretnom slučaju, imajući u vidu naprijed izloženo
i navedene ustavne odredbe osporene Odluke nemaju karakter propisa, niti općih akata. Naime, osporene odluke po
svojoj pravnoj prirodi spadaju u pojedinačne pravne akte, zbog čega ne mogu biti predmet apstraktne ocjene ustavnosti.
Pojedinačni akti mogu isključivo biti pod propisanim uvjetima, predmet osporavanja, primjera radi, u postupcima davanja mišljenja po zahtjevu zamjenika Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i pred Vijećem za zaštitu vitalnih
interesa Ustavnog suda Federacije, u postupcima zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda (Rješenje Ustavnog suda
Federacije, broj: U-6/11, od 27.04.2011. godine, Rješenje Ustavnog suda Federacije, br. U-67/17, od 20.12.2017. godine,
Rješenje Ustavnog suda Federacije br. U-46/17, od 18.01.2018. godine i druga).
Podnositelji zahtjeva se u odnosu na osporavanje predmetne sjednice sa stanovišta njene zakonitosti u smislu poslovničke procedure, pozivaju na Presudu Ustavnog suda Federacije broj: U-19/12, od 28.08.2012. godine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 93/12), kao relevantnu sudsku praksu za rješavanje ovog slučaja, iako je iz same navedene odluke
ovog Suda, vidljivo da se u tom ustavnosudskom predmetu radilo o rješavanju spora unutar jedne federalne institucije (članak IV.C.3.10.(1) f) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine), te se ova odluka Suda ne može primijeniti na ovu konkretnu
situaciju niti je relevantna za izmjenu pravnog stava Suda i uspostavljanje njegove nadležnosti za postupanje. Činjenice
navedene u zahtjevu koje se mogu tumačiti kao prijedlog za izmjenu stava Suda (nemogućnost ni sudske ni ustavnosudske kontrole) Ustavni sud Federacije je ozbiljno razmotrio. Podnositelji zahtjeva traže da Ustavni sud Federacije ciljno
(teleološki) tumači normu. U ovom slučaju takav zahtjev ne stoji. Ustavna norma koja propisuje nadležnost Ustavnog
suda Federacije i krug osoba koja su ovlaštena za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije je u svojoj suštini
procesna norma koja jasno definira nadležnost Ustavnog suda Federacije. Na takvu nedvojbeno i preciznu normu koja je
više procesne prirode ne može se primijeniti ciljno (teleološko) tumačenje, jer bi u tom slučaju Ustavni sud Federacije preuzeo ulogu ustavotvorca. Svaki sud, pa i Ustavni sud Federacije tumači pravne norme, u slučajevima kada je to potrebno
i kada to okolnosti zahtijevaju, odnosno utvrđuje pravni sadržaj i smisao, odnosno značenje pravne norme onda kada ta
pravna norma nije dovoljno jasna ili je postavljena na dvojben način, ili postoje „suprotstavljene“ norme istog značaja, te
je spornu situaciju potrebno razriješiti kompilacijom tehnika tumačenja normi (leksičko-gramatička, logička, sistemska,
povijesna ili teleološka (ciljna) metoda tumačenja pravnih normi). Također, Ustavni sud Federacije je 2009. godine istakao ozbiljnu zabrinutost zbog ograničene nadležnosti i ograničenog kruga ovlaštenih osoba za pokretanje postupka pred
Ustavnim sudom Federacije, upućujući u paralamentarnu proceduru prijedlog ustavnih izmjena u tom pravcu, ali to do
sada nije realizirano. Proširivanjem nadležnosti Suda došlo bi do ujednačavanja nadležnosti entitetskih ustavnih sudova,
čime bi se izjednačilo i poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda i njihova institucionalna zaštita za sve građane koji
žive na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na taj način bi se stvorio dodatan podstrek razvoju demokratskih institucija koje se
temelje na poštivanju ljudskih prava i sloboda i vladavine prava. Upravo iz svih naprijed navedenih razloga, Ustavni sud
Federacije smatra da navodi podnositelja zahtjeva kojima se ističe da bi Ustavni sud Federacije izbjegavanjem ciljnog i
ekstenzivnog tumačenja odredaba članka IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, izbjegao svoju zadaću
da štiti ustavni poredak, demokratske institucije i pravnu državu, ni u kom slučaju nisu opravdani.
Ustavni sud Federacije je zauzeo stav, da je odluku u ovom ustavnosudskom predmetu potrebno objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ iz razloga što ista ima upućujući karakter
za sve one subjekte koji imaju ustavno ovlaštenje za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije, jer bi se na
taj način ukazalo ovlaštenim podnositeljima zahtjeva na nužne formalno-pravne i materijalno-pravne pretpostavke za
uspješno pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije.
Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je na sjednici bez javne rasprave, sukladno s člankom 26. stavak 1.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, a u svezi s člankom 41. stavak 1. Poslovnika
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučio kao u izreci ovog rješenja.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr.sc. Šahbaz Džihanović, prof. dr. Edin Muminović, dr.sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
suci Suda.
						
				
					
						

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović
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Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Petak, 06.07.2018. god.

				

Број: У-9/18
Сарајево, 05.06.2018. године
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву Премијера Федерације Босне и
Херцеговине и Беге Гутића, у захтјеву означен као Премијер Тузланског кантона, за оцјену уставности 47. сједнице
Скупштине Тузланског кантона – хитног карактера, Одлуке о смјени Владе Тузланског кантона, број: 01-02-11110/18, од 17.02.2018. године и Одлуке о потврђивању именовања Владе Тузланског кантона, број: 01-02-118-6/18,
од 17.02.2018. године, на основу члана 26. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03), а у вези са чланом 41. став 1. Пословника
Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16), на
сједници одржаној дана 05.06.2018. године, донио је:
РЈЕШЕЊЕ
1. Одбацује се захтјев Премијера Федерације Босне и Херцеговине и Беге Гутића у захтјеву означен као
Премијер Тузланског кантона, за утврђивање уставности 47. сједнице Скупштине Тузланског кантона – хитног
карактера, Одлуке о смјени Владе Тузланског кантона, број: 01-02-111-10/18, од 17.02.2018. године и Одлуке о
потврђивању именовања Владе Тузланског кантона, број: 01-02-118-6/18, од 17.02.2018. године, јер Уставни суд
Федерације Босне и Херцеговине није надлежан за одлучивање о захтјеву.
2. Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Образложење
1.

Подносиоци захтјева и предмет захтјева

Премијер Федерације Босне и Херцеговине и Бего Гутић, означен у захтјеву као премијер Тузланског кантона
(у даљем текту: подносиоци захтјева) су Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд Федерације) актом број: 01-02-169-1/18 од 26.02.2018. године, који је запримљен дана 28.02.2018. године,
поднијели захтјев за оцјену уставности 47. сједнице Скупштине Тузланског кантона – хитног карактера, (у
даљем тексту: оспорена сједница Скупштине), Одлуке о смјени Владе Тузланског кантона, број: 01-02-111-10/18,
од 17.02.2018. године и Одлуке о потврђивању именовања Владе Тузланског кантона, број: 01-02-118-6/18, од
17.02.2018. године (у даљем тексту: оспорене Одлуке).
Подносиоци захтјева су Уставном суду Федерације актом број: 01-02-169-2/18 од 26.02.2018. године, који је
запримљен дана 28.02.2018. године, поднијели приједлог за доношење привремене мјере.
2.

Битни наводи захтјева за оцјену уставности и приједлога за доношење привремене мјере

Подносиоци захтјева наводе да се предметни захтјев искључиво односи на оцјену уставности смјене Владе
Тузланског кантона, без обзира што је перцепција јавности усмјерена ка политичком сукобу унутар Странке
демократске акције. Наводе да овај захтјев има за циљ да убиједи Уставни суд Федерације да је овај Суд једина
потенцијална судска инстанца која има могућност да усвоји обавезујући и мериторан став око уставности смјене
једне кантоналне владе. Наиме, хитна сједница Скупштине Тузланског кантона одржана је у суботу 17.02.2018.
године, када је усвојена Одлука о смјени Владе Тузланског кантона, број: 01-02-111-10/18, од 17.02.2018. године,
којом је Скупштина Тузланског кантона смијенила Владу Тузланског кантона, у саставу од укупно 13 министара.
Одлука је ступила на снагу даном доношења, а иста треба бити објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“. Након тога, Одлуком о потврђивању именовања Владе Тузланског кантона, број: 01-02-118-6/18, од
17.02.2018. године, именована је нова Влада Тузланског кантона.
Наводе, да је надлежност Уставног суда Федерације у вези са овим предметом прописана у члану IV.Ц.3.10.
(2) д) Устава Федерације Босне и Херцеговине, у којем члану је одређено да „...(2) Уставни суд....д) на захтјев
премијера, или кантона, утврђује да ли неки предложени или усвојени пропис које је донијело неко тијело
кантоналне, градске или општинске власти у складу са овим уставом.“ Истичу, да се појам прописа, у контексту
овог предмета, треба циљно (телеолошки), а не језички тумачити у смислу уставноправних овлаштења. Наиме,
у контроли „уставности прописа“, како је то у наведено у цитираној уставноправној норми, контрола уставности
донесених прописа треба да значи да контроли уставности подлијежу сви акти тијела, које обавља одређену
јавноправну функцију у држави и чије одлучивање може имати за посљедицу креирање нормативних аката и/или
одлука које, као пропис, утичу на политички живот овог нивоа власти. Наглашавају да се у овом случају не ради
о „одлуци управног органа“, већ законодавног тијела, па се не може користити било какав правни лијек у смислу
управног поступка или управног спора. С друге стране, Закон о судовима у Федерацији Босне и Херцеговине
јасно прописује надлежност редовних кантоналних и федералних судова у парничним поступцима, па је јасно
да оспорене одлуке не могу бити предмет парничног поступка. Такођер, не постоји нити један даљи sui generis
поступак у којем би се преиспитивале оспорене одлуке. Наводе, да ни Уставни суд Босне и Херцеговине, било у
смислу апелационог поступка из члана IV/3.б) Устава Босне и Херцеговине, нити у погледу оцјене уставности,
нема надлежност над овим предметом. С друге стране, Уставни суд Федерације је у свом Рјешењу број: У-46/17, од
18.01.2018. године, у којем је одлучивао о уставности „Рјешења о избору замјеника предсједавајућег Општинског
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вијећа Кисељак“ указао да се ту ради о „појединачним одлукама“, те да се појединачне одлуке могу побијати само
путем Вијећа за заштиту виталних националних интереса Уставног суда Федерације.
Наводе да управо из свих горе наведених разлога Уставни суд Федерације мора штити „демократске институције“
и владавину права у смислу прве реченице Преамбуле Устава Федерације Босне и Херцеговине. У духу претходног
закључка, Уставни суд Федерације би морао примијенити телеолошко тумачење своје надлежности у конкретном
случају у смислу члана IV.Ц.3.10.(2) д) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на начин да закључи да се „одлука
законодавног органа о смјени једне владе“ мора тумачити као „предложени или усвојени пропис“, над којим Уставни
суд Федерације има надлежност у смислу члана IV.Ц.3.10.(2) д) Устава Федерације Босне и Херцеговине. Сматрају
да чињеница да се једном одлуком законодавног органа смјењују сви министри – њих 13 – заједно са премијером,
губи карактер индивидуалности, те поприма облик општег правног акта који може бити разматран у оквиру дате
надлежности. Такође, сматрају да смијењени премијер Тузланског кантона Бего Гутић, има овлашћење да поднесе
овај захтјев заједно са премијером Федерације Босне и Херцеговине. Наиме, у доктрини уставног права, познато је
да су одлуке које су донијете, укључујући и потпис представника доносиоца акта, од стране тијела које није сазвано
и засновано на уставом прописани начин, протууставне у формалноправном смислу.
Истичу, да предметни случај повлачи за собом питање повреде: прве алинеје преамбуле Устава Федерације
Босне и Херцеговине; тачке 10. Додатка Уставу Федерације Босне и Херцеговине – Инструменти за заштиту
људских права који имају правну снагу уставних одредби; члана V.8а. Устава Федерације Босне и Херцеговине.
Подносиоци захтјева се као на релевантну судску праксу позивају на Пресуду Уставног суда Федерације број:
У-19/12, од 28.12.2012. године, у вези са важности пословника као акта у складу са којим се на обавезујући начин
одвија парламентарна демократска процедура.
Због свега наведеног, подносиоци захтјева, сматрају да Уставни суд Федерације, након проведеног поступка,
треба да донесе пресуду којом се усваја захтјев за оцјену уставности Премијера Федерације Босне и Херцеговине
и Беге Гутића и утврђује да је 47. сједница Скупштине Тузланског кантона – хитног карактера одржана противно
Уставу Федерације Босне и Херцеговине, те да се стављају ван снаге оспорене Одлуке.
У складу са чланом 44. Пословника Уставног суда Федерације, подносиоци захтјева предлажу да се у складу са
напријед наведеним захтјевом за оцјену уставности донесе привремена мјера којом се до доношења коначне одлуке
Уставног суда Федерације привремено стављају ван снаге оспорене Одлуке, те налаже Скупштини Тузланског
кантона да омогући Влади Тузланског кантона, у сазиву као из Одлуке о смјени Владе Тузланског кантона, број:
01-02-111-10/18, од 17.02.2018. године, на челу са премијером Бегом Гутићем, да настави радити у пуном уставном
и законском капацитету, до доношења коначне одлуке Уставног суда Федерације у овој правној ствари.
3.

Релевантно право

А. Устав Федерације Босне и Херцеговине
Уставни суд:

Члан IV.Ц.3.10. (2) д)

д) на захтјев премијера, или кантона, утврђује да ли је неки предложени или усвојени пропис које је донијело
неко тијело кантоналне, градске или општинске власти у складу са овим уставом.
Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 37/03)
Члан 26. став 1.
Уставни суд на сједници без расправе одлучује о одбацивању захтјева кад није надлежан за одлучивање
о захтјеву, кад подносилац захтјева није овлашћен за покретање поступка, кад захтјев није поднесен у законом
предвиђеном року, кад је Уставни суд о тој ствари већ одлучио или кад не постоје друге процесне претпоставке за
одлучивање о суштини ствари.
Ц. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10 и 18/16)
Члан 41. став 1.
Рјешење о одбацивању захтјева
Кад Суд на сједници без јавне расправе доноси рјешење о одбацивању захтјева придржават ће се разлога
наведених у члану 26. став 1. Закона и рјешење, заснивати само на једном разлогу, уколико Суд не одлучи другачије.
4.

Чињенично стање и став Уставног суда Федерације

Анализом чињеница које произилазе из захтјева и цјелокупне документације у предмету Уставни суд
Федерације утврдио је сљедеће:
Увидом у поднесени захтјев утврђено је да су захтјев за оцјену уставности и доношење привремене мјере
поднијели Премијер Федерације Босне и Херцеговине, који је означен као „првоподносилац захтјева“ и Бего Гутић
у захтјеву означен као Премијер Тузланског кантона, као „другоподносилац захтјева“.
Предмет захтјева је оцјена уставности 47. сједнице Скупштине Тузланског кантона – хитног карактера и
оспорених Одлука, те доношење привремене мјере којом се до доношења коначне одлуке Уставног суда Федерације
привремено стављају ван снаге оспорене Одлуке, те налаже Скупштини Тузланског кантона да омогући Влади
Тузланског кантона, у сазиву као из Одлуке о смјени Владе Тузланског кантона, број: 01-02-111-10/18, од 17.02.2018.
године, на челу са премијером Бегом Гутићем, да настави радити у пуном уставном и законском капацитету, до
доношења коначне одлуке Уставног суда Федерације у овој правној ствари.
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Увидом у доказе из списа Уставни суд Федерације је утврдио да је оспорене Одлуке, донијела Скупштина
Тузланског кантона на 47. хитној сједници која је одржана дана 17.02.2018. године.
У складу са одредбама члана IV.Ц.3.10.(2) д) Устава Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације
на захтјев премијера, или кантона, утврђује да ли је неки предложени или усвојени пропис које је донијело неко
тијело кантоналне, градске или општинске власти у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Према
томе, Премијер Федерације Босне и Херцеговине, као првоподносилац захтјева је надлежан за покретање поступка
оцјене уставности прописа које је донијело неко тијело кантоналне, градске или општинске власти. Надаље,
напријед наведена уставна норма је јасна и прецизна у односу на предмет захтјева за оцјену уставности и из исте
недвосмислено прозилази да се може поднијети захтјев за оцјену уставности прописа које доноси неко тијело
кантоналне, градске или општинске власти. Под појмом пропис подразумијева се обавезујући општи правни акт
(закон или други пропис) који доноси овлашћено тијело власти у складу са одређеним прописаним поступком и које
садржи општу правну норму, то јест опште и обавезно правило понашања које се односи на уређење неодређеног
и неизвјесног броја случајева. Општи правни акт (закон или пропис) подразумијева да се односи на неодређен,
неиндивидуализиран круг лица, за разлику од појединачног у којем је индивидуализирано лице (или круг лица)
на које се појединачни правни акт односи, што је овдје случај у оспореним Одлукама. У овом конкретном случају,
имајући у виду напријед изложено и наведене уставне одредбе оспорене Одлуке немају карактер прописа, нити
општих аката. Наиме, оспорене одлуке по својој правној природи спадају у појединачне правне акте, због чега
не могу бити предмет апстрактне оцјене уставности. Појединачни акти могу искључиво бити под прописаним
условима, предмет оспоравања, примјера ради, у поступцима давања мишљења по захтјеву замјеника Премијера
Владе Федерације Босне и Херцеговине и пред Вијећем за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације, у
поступцима заштите виталних интереса конститутивних народа (Рјешење Уставног суда Федерације, број: У-6/11,
од 27.04.2011. године, Рјешење Уставног суда Федерације, бр. У-67/17, од 20.12.2017. године, Рјешење Уставног
суда Федерације бр. У-46/17, од 18.01.2018. године и друга).
Подносиоци захтјева се у односу на оспоравање предметне сједнице са становишта њене законитости у
смислу пословничке процедуре, позивају на Пресуду Уставног суда Федерације број: У-19/12, од 28.08.2012.
године („Службене новине Федерације БиХ“, број: 93/12), као релевантну судску праксу за рјешавање овог случаја,
иако је из саме наведене одлуке овог Суда, видљиво да се у том уставносудском предмету радило о рјешавању
спора унутар једне федералне институције (члан IV.Ц.3.10.(1) ф) Устава Федерације Босне и Херцеговине), те се
ова одлука Суда не може примијенити на ову конкретну ситуацију нити је релевантна за измјену правног става
Суда и успостављање његове надлежности за поступање. Чињенице наведене у захтјеву које се могу тумачити као
приједлог за измјену става Суда (немогућност ни судске ни уставносудске контроле) Уставни суд Федерације је
озбиљно размотрио. Подносиоци захтјева траже да Уставни суд Федерације циљно (телеолошки) тумачи норму.
У овом случају такав захтјев не стоји. Уставна норма која прописује надлежност Уставног суда Федерације и круг
лица која су овлашћена за покретање поступка пред Уставним судом Федерације је у својој суштини процесна
норма која јасно дефинише надлежност Уставног суда Федерације. На такву недвосмислену и прецизну норму која
је више процесне природе не може се примијенити циљно (телеолошко) тумачење, јер би у том случају Уставни
суд Федерације преузео улогу уставотворца. Сваки суд, па и Уставни суд Федерације тумачи правне норме, у
случајевима када је то потребно и када то околности захтијевају, односно утврђује правни садржај и смисао, односно
значење правне норме онда када та правна норма није довољно јасна или је постављена на двосмислен начин,
или постоје „супротстављене“ норме истог значаја, те је спорну ситуацију потребно разријешити компилацијом
техника тумачења норми (лексичко-граматичка, логичка, системска, хисторијска или телеолошка (циљна) метода
тумачења правних норми). Такође, Уставни суд Федерације је 2009. године истакао озбиљну забринутост због
ограничене надлежности и ограниченог круга овлаштених лица за покретање поступка пред Уставним судом
Федерације, упућујући у параламентарну процедуру приједлог уставних измјена у том правцу, али то до сада није
реализовано. Проширивањем надлежности Суда дошло би до уједначавања надлежности ентитетских уставних
судова, чиме би се изједначило и поштивање основних људских права и слобода и њихова институционална
заштита за све грађане који живе на територији Босне и Херцеговине. На тај начин би се створио додатан подстрек
развоју демократских институција које се заснивају на поштивању људских права и слобода и владавине права.
Управо из свих напријед наведених разлога, Уставни суд Федерације сматра да наводи подносилаца захтјева којима
се истиче да би Уставни суд Федерације избјегавањем циљног и екстензивног тумачења одредаба члана IV.Ц.3.10.
(2) д) Устава Федерације Босне и Херцеговине, избјегао своју задаћу да штити уставни поредак, демократске
институције и правну државу, ни у ком случају нису оправдани.
Уставни суд Федерације је заузео став, да је одлуку у овом уставносудском предмету потребно објавити у
„Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Тузланског кантона“ из разлога што иста има
упућујући карактер за све оне субјекте који имају уставно овлашћење за покретање поступка пред Уставним судом
Федерације, јер би се на тај начин указало овлашћеним подносиоцима захтјева на нужне формално-правне и
материјално-правне претпоставке за успјешно покретање поступка пред Уставним судом Федерације.
Из наведених разлога Уставни суд Федерације је на сједници без јавне расправе, у складу са чланом 26.
став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, а у вези са чланом 41. став 1.
Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, одлучио као у изреци овог рјешења.
Ово рјешење Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу: Александра Мартиновић, предсједница
Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, др сц. Шахбаз Џихановић, проф. др Един Муминовић, др сц. Ката Сењак
и Младен Срдић, судије Суда.
						
				
							

Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
Александра Мартиновић

Petak, 06.07.2018. god.
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 11/2018
САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

523. Закон о допунама Закона о порезу на промет
непокретности и права

923

524. Закон о измјенама Закона о условима и поступку
легализације бесправно изграђених грађевина

923

525. Закон о измјени Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2018. годину

924

526. Закон о измјенама Закона о унутрашњим
пословима Тузланског кантона

924

527. Закон о допунама Закона о значајним датумима и
личностима на подручју Тузланског кантона

925

ВЛАДА

528. Уредба о измјени Уредбе о вршењу овлашћења
органа Тузланског кантона и општина на
подручју Тузланског кантона у привредним
друштвима са учешћем државног капитала, број:
02/1-14-15882-1/18 од 05.06.2018. године

925

536. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018.
годину, број: 02/1-14-15022-1/18 од 12.06.2018.
године (ЈУ Универзитет у Тузли)

930

537. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/114-13988-1/18 од 29.05.2018. године (ЈУ ОШ
„Горња Тузла“ Тузла)

931

538. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2018. годину, број: 02/114-13976-2/18 од 29.05.2018. године (ЈУ ОШ
„Едхем Мулабдић“ Градачац)

931

539. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2018. годину, број:
02/1-14-13992-2/18 од 29.05.2018. године (ЈУ
Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла)

931

540. Одлука о унутрашњој прерасподjели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број:
02/1-14-15334-1/18 од 29.05.2018. године (Мин.
финансија и Влада ТК)

932

541. Одлука о унутрашњој прерасподjели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину,
број: 02/1-14-15334-2/18 од 29.05.2018. године
(Министарство финансија, МУП-а и Министарство
здравства)

932

542. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001,
број: 02/1-14-15337/18 од 29.05.2018. године
(Културно – умјетничко друштво „Рудар“
Лукавац)

933

933

529. Одлука о дођели 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, број: 02/1-25-31013-4/17 од
29.05.2018. године

925

530. Одлука о проглашењу цесте од значаја за
Тузлански кантон, број: 02/1-27-15052/18 од
05.06.2018. године

926

543. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001,
број: 02/1-14-15816-1/18 од 05.06.2018. године
(Удружење грађана „Подриње“ Тузла)

926

544. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001,
број: 02/1-14-15816-2/18 од 05.06.2018. године
(Меџлис Исламске заједнице Градачац)

934

927

545. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001,
број: 02/1-14-15816-3/18 од 05.06.2018. године
(Исламска заједница у БиХ – Меџлис Исламске
заједнице Тузла)

934

546. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-15918/18 од 05.06.2018.
године (ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“
Тузла)

934

547. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ потрошачка јединица 11050001,
број: 02/1-14-15929/18 од 05.06.2018. године
(Спортски савез ТК)

935

531. Одлука о висини накнаде за издржавање
храњеника у традиционалном хранитељству
за 2018. годину, број: 02/1-14-14810/18 од
05.06.2018. године
532. Одлука о утврђивању услова и критерија, начину
и поступку расподjеле намјенских средстава
прикупљених по основу накнаде за обављене
техничке прегледе возила, број: 02/1-14-15787/18
од 05.06.2018. године
533. Одлука о утврђивању критерија, услова и
поступка за расподjелу средстава са потрошачке
јединице 11010022 - Медији, број: 02/1-1416474/18 од 12.06.2018. године
534. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018.
годину, број: 02/1-14-13158-1/18 од 29.05.2018.
године (ЈУ Универзитет у Тузли)
535. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2018.
годину, број: 02/1-14-14781-1/18 од 12.06.2018.
године (ЈУ Мјешовита средња школа „Хасан
Кикић“ Градачац)

928

929

930
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548. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-16414-1/18 од 12.06.2018.
године (Спорт клуб „Бамби“ Тузла)
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564. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Муса
Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња, Градачац, број:
02/1-38-15396/18 од 29.05.2018. године

940

565. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског
одбора
ЈУ
Основна
школа
„Клокотница“ Клокотница, Добој Исток, број:
02/1-38-15396-3/18 од 29.05.2018. године

040

566. Рјешење о именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“
Лукавац, број: 02/1-38-16454-2/18 од 12.06.2018.
године

940

567. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ
Основна школа „Гнојница“ Гнојница, Лукавац,
број: 02/1-34-11847/18 од 29.05.2018. године

941

568. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ
Друга основна школа Сребреник, број: 02/1-3815396-2/18 од 29.05.2018. године

941

569. Рјешење о привременом именовању члана
Школског одбора ЈУ Основна школа „Хумци“
Хумци, Челић, број: 02/1-38-15396-1/18 од
29.05.2018. године

941

570. Рјешење о привременом именовању члана
Школског одбора ЈУ Основна школа „Живинице
Горње“ Живинице Горње, Живинице, број: 02/138-16454-5/18 од 12.06.2018. године

941

937

555. Рјешење о привременом именовању чланова
Управног одбора ЈУ Дирекција регионалних
цеста Тузланског кантона, број: 02/1-27-164052/18 од 12.06.2018. године

571. Рјешење о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ Бановићи
Село, Бановићи, број: 02/1-34-13202/18 од
29.05.2018. године

941

938

556. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора ЈУ Одгојни центар Тузланског кантона,
број: 02/1-05-19247/18 од 29.05.2018. године

938

572.    Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Трештеница“Трештеница,
Бановићи, број: 02/1-38-16454-4/18 од 12.06.2018.
године

942

557. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне
установе Ветеринарски завод Тузланског
кантона, број: 02/1-34-4168-7/18 од 12.06.2018.
године

938

573. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Ораховица“
Ораховица Доња, Грачаница, број: 02/1-3815396-8/18 од 29.05.2018. године

942

558. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци, Тузла, број:
02/1-34-19593-1/18 од 12.06.2018. године

938

574. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Миричина“
Миричина, Грачаница, број: 02/1-38-16454-6/18
од 12.06.2018. године

942

575. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња рударска школа
Тузла, број: 02/1-38-15396-7/18 од 29.05.2018.
године

943

576. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Средња музичка школа „Честмир
Мирко Душек“ Тузла, број: 02/1-38-15396-10/18
од 29.05.2018. године

943

939

577. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Сапна, број:
02/1-38-16454-3/18 од 12.06.2018. године

943

562. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Нови Град“
Тузла, број: 02/1-38-15396-5/18 од 29.05.2018.
године

939

578. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Гимназија
„Мустафа
Новалић“ Градачац, број: 02/1-38-16454-1/18 од
12.06.2018. године

943

563. Рјешење о привременом именовању предсједника
и члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Славиновићи“ Тузла, број: 02/1-38-15396-6/18
од 29.05.2018. године

940

935

549. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-16414-2/18 од 12.06.2018.
године (Студентски парламент Универитета у
Тузли)

936

550. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-14-16412/18 од 12.06.2018.
године (Опћински суд Лукавац)

936

551. Рјешење о измјени Рјешења о именовању
Комисије за кадровска питања, број: 02/1-3419159/18 од 29.05.2018. године

937

552. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора
Завода здравственог осигурања Тузланског
кантона, број: 02/1-37-15953/18 од 05.06.2018.
године
553. Рјешење о привременом именовању члана
Управног одбора Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона, број: 02/1-37-15953-1/18 од
05.06.2018. године
554. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора
ЈУ Дирекција регионалних цестаТузланског
кантона, број: 02/1-27-16405-1/18 од 12.06.2018.
године

559. Рјешење о именовању члана Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци, Тузла, број:
02/1-34-19593-2/18 од 12.06.2018. године
560. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Основна музичка школа
Тузла, број: 02/1-38-16454/18 од 12.06.2018.
године
561. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Брешке“
Брешке, Тузла, број: 02/1-38-15396-4/18 од
29.05.2018. године

937

937

939

939
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579. Рјешење о унутрашњој прерасподjели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број:
07/1-14-16343/18 од 08.06.2018. године (Мин.
фин. и Влада ТК)

944
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591. Одлука о измјени и допуни Наставног плана и
програма за девети (IX) разред деветогодишње
основне школе, број: 10/1-38-17173-4/18 од
25.06.2018. године

950

592. Одлука о одобравању реализације Наставних
програма за предмете Морфологија зуба и
Практична настава за први разред стручног
звања стоматолошка сестра/техничар, број: 10/138-4682-2/18 од 26.06.2018. године

950

593. Правилник о садржају, облику те начину вођења
и чувања андрагошке документације, број: 10/138-011346-1/18 од 07.05.2018. године

951

974

580. Рјешење о унутрашњој прерасподjели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину,
број: 07/1-14-16345/18 од 08.06.2018. године (ЈУ
Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац)

944

581. Рјешење о унутрашњој прерасподjели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број:
07/1-14-16702/18 од 13.06.2018. године (ЈУ ОШ
„Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац)

944

594. Правилник о измјени Правилника о коришћењу
академских титула и стицању научних и
стручних звања на високошколским установама
у Тузланском кантону, број: 10/1-38-13640-2/18
од 19.06.2018. године

945

595. Измјене и допуне Наставног плана и програма
за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX разред
деветогодишње основне школе у дијелу профила
и стручне спреме наставника, број: 10/1-38016185/18 од 07.06.2018. године

974

596. Школски календар за школску 2018/2019. годину,
број: 10/1-38-016250-18 од 07.06.2018. године

974

582. Рјешење о унутрашњој прерасподjели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2018. годину,
број: 07/1-14-16720/18 од 14.06.2018. године (ЈУ
Завод за одгој и образовање особа са сметњама у
психичком и тјелесном развоју Тузла)
583. Рјешење о унутрашњој прерасподjели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број:
07/1-14-16928/18 од 19.06.2018. године (ЈУ ОШ
„Стјепан Поље“ Грачаница)
584. Рјешење о унутрашњој прерасподjели расхода у
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број:
07/1-14-16930/18 од 19.06.2018. године (ЈУ ОШ
„Теочак“ Теочак)
585. Рјешење о унутрашњој прерасподjели издатака у
Буџету Тузланског кантона за 2018. годину, број:
07/1-14-16760/18 од 19.06.2018. године (Мин.
фин. и Мин. просторног уређења и заштите
околице)

945

946

597. Списак о допуни и измјени Списка академских
титула, научних и стручних звања која се могу

стицати на високошколским установама у
Тузланском кантону, број: 10/1-38-13640-4/18
од 20.06.2018. године

976

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
САOБРАЋАЈА
946

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

598. Правилник о полагању посебног испита за такси
возача, број: 05/1-02-016336-18 од 08.06.2018.
године

979

МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
И ЗАШТИТЕ ОКОЛИЦЕ

586. Одлука о измјени и допуни Наставног плана
и програма за девети разред деветогодишње
основне школе, број: 10/1-38-010934-1/18 од
11.06.2018. године

946

587. Одлука о измјени и допуни Наставног плана и
програма за 5. разред деветогодишње основне
школе, број: 10/1-38-017173/18 од 25.06.2018.
године

947

588. Одлука о измјени и допуни Наставног плана и
програма за 6. разред деветогодишње основне
школе, број: 10/1-38-17173-1/18 од 25.06.2018.
године

947

599. Одлука о измјенама Програма расподjеле
намјенских средстава од еколошких накнада
Министарства просторног уређења и заштите
околице за 2018. годину, број: 12/1-23-008185/18
од 14.06.2018. године

988

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

589. Одлука о измјени и допуни Наставног плана и
програма за седми (VII) разред деветогодишње
основне школе, број: 10/1-38-17173-2/18 од
25.06.2018. године

948

590. Одлука о измјени и допуни Наставног плана и
програма за осми (VIII) разред деветогодишње
основне школе, број: 10/1-38-17173-3/18 од
25.06.2018. године

948

600. Одлука, број: 20/1-18-15979/18 од 01.06.2018.
године (привредно друштво „Јата Гроуп“ д.о.о.
Сребреник)

989
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601. Одлука, број: 20/1-18-15980/18 од 01.06.2018.
године (привредно друштво „Теракоп“ д.о.о.
Живинице)
602. Одлука, број: 20/1-18-16629/18 од 11.06.2018.
године (привредно друштво „Пивара“ д.о.о.
Тузла)

989

208. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона:
Удружење
пољопривредника
„СПРЕЧКА ДОЛИНА“

V

989

209. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење Онлине Савјетовалиште
„Свијет без етикете“

VI

210. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана Омладински Погон
Ф.К. Раднички Лукавац

VI

211. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење жена „ПОДСТРЕК“

VII

212. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење за савјетовање, едуцирање и
заштиту здравља „Рес“

VII

213. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „СТАРА ЧАРШИЈА“

VII

214. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење жена „Трагом традиције“

VIII

215. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана Иницијативна група
Активно старење Прокосовићи

VIII

216. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење за заштиту животиња
„BELLA PAW“

VIII

217. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „Актив наставника и
професора енглеског језика Тузланског кантона“

IX

218. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ
ЖЕНА „МИРИЧАНКЕ“

IX

219. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
студената Машинског факултета у Тузли

X

220. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: Спортско
друштво за одгој и заштиту голубова, птица и
ситних животиња „Шићки 96“

X

221. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Ногометни клуб
„Прокосовићи“

X

222. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
студената Медицинског факултета у Тузли
„Медицус“

X

223. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: „УДРУЖЕЊЕ
ДИЈАБЕТИЧАРА ПЛАВИ КРУГ“ из Бановића

X

224. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
„Цивилна,
едукативна
и
транспарентна
платформа“

XI

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
603. Rješenje, broj: U-9/18 od 05.06.2018. godine
(bosanski jezik)
Rješenje, broj: U-9/18 od 05.06.2018. godine
(hrvatski jezik)
Рјешење, број: У-9/18 од 05.06.2018. године
(српски језик)

990

ОГЛАСНИ ДИО

УПИС У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА
195. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење жена „Солина“

Petak, 06.07.2018. god.

I

196. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење физиотерапеута-остеопата
„PANTA REI“

I

197. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „Воће“ Челић

II

198. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „Голф клуб Тузла“

II

199. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана
„Омладинско
удружење Ибро Корајац-Репух“

II

200. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Добровољно ватрогасно друштво
„Теочак“ Теочак

III

201. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „НА ТРАГУ“

III

202. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Тениски клуб „Живинице“ из
Живиница

III

203. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ „АШИК“

III

204. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана за друштвени развој,
екологију и туризам „Стројна“ Ораховица

III

205. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ „БРЕЗЈЕ“
БРЕЗЈЕ

IV

206. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона:
КУЛТУРНО
УМЈЕТНИЧКО
ДРУШТВО „ЖУПА БРЕШКЕ”

225. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
Удружење АУТО МОТО КЛУБ „ТЕРЕНАЦ 4X4“

XI

IV

207. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „АГРОЦЕНТАР“

226. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ЧЕЛИЋ

XI

V
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243. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: ЦРВЕНИ
КРИЖ ОПЋИНЕ ЖИВИНИЦЕ

XIII

244. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ
ПЕНЗИОНЕРА/УМИРОВЉЕНИКА ОПЋИНЕ
КЛАДАЊ

XIV

245. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: ОРГАНИЗАЦИЈА
ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА - КАЛЕСИЈА

XIV

246. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење жена
„ПОДСТРЕК“

XIV

247.    Оглас
о
промјенама
уписаним
у
Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:САВЕЗ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА/
УМИРОВЉЕНИКА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

XIV

XII

232. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:Удружење
„Зелена будућност“ - Бановићи

248. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Шаховски савез
Тузланског кантона

XIV

XII

233. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ
„ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ ТУЗЛЕ“

249. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађанаТузланског кантона: РАДИО
КЛУБ „ТУЗЛА“ ТУЗЛА

XIV

XII

234. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: Савез
удружења слијепих грађана Тузланског кантона

250. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Клуб борилачких
спортова – Kung Fu Wu Shu „МАЈСТОР“

XIV

XII

251. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Вијеће младих
Тузланског кантона

XV

252. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
Удружење за пружање информативне помоћи –
AB Центар

XV

253. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Вијеће младих
опћине Грачаница

XV

XII

254. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења
грађана
Тузланског
кантона:
Удружење грађана Козметички студио „Љепота“

XV

XII
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удружења Тузланског кантона: Удружење
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258. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
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ОРГАНИЗАЦИЈА БОРАЦА „УНИЈА ВЕТЕРАНА“ ОПШТИНЕ ГРАДАЧАЦ
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ПУРАЧИЋ
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ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ
262. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име
Косана Николић
XVII
263. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име
Сабина Хрустић
XVII
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Нарцис Зулић
XVII
266. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име
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OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015244/18 od 18.5.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 156/18, dana 18.5.2018. godine, upisano je:
Udruženje žena „Solina“
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „Solina“
Sjedište udruženja je: Tuzla, Brđani do 80.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Doprinos kvaliteti življenja djece, mladih, osoba starije
životne dobi, žena, kao i oboljelih osoba,
2. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi
bavljenja humanitarnim radom,
u skladu sa zakonom,
3. Pomoć svim licima kojima je neophodna pomoć,
prvenstveno humanitarna pomoć,
4. Pomoć u radu i doprinos kvalitetu života osobama
manjinske populacije,
5. Razvoj multietničke kulture i kreiranje boljih uslova za
razvoj istih, podrška suživota svih naroda i narodnosti u BiH,
6. Organizovanje humanitarnih akcija prikupljanja
odjeće, obuće, hrane, higijenskih sredstava, novčanih sredstava,
sredstava i pomagala za liječenje oboljelih osoba, u skladu sa
zakonom,
7. Pomoć i rad samohranim roditeljima, bez obzira na
spol,
8. Pomoć i rad sa djecom bez roditeljskog staranja,
9. Jačanje svijesti pojedinca i društva u cjelini o značaju
javnog zdravlja putem različitih medijskih aktivnosti i javnih
prezentacija,
10. Podsticanje učešća stanovništva u definisanju i
rješavanju problema vezanih za aktivno zdravlje,
11. Preventivno uticanje na mlade u cilju borbe protiv
raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol...),
12. Organizovanje kreativnih radionica i seminara, kao i
raznih edukativnih seminara i kurseva, u skladu sa zakonom,
13. Rad na unaprijeđenju zdravlja za sve građane
(omladina, stariji, žene), organizovanje edukacija vezano za iste,
14. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije,
15. Promocija zdravog načina života djece, promocija i
zaštita ljudskih prava djece,
16. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja
Udruženja, u skladu sa zakonom,
17. Printanje i podjela brošura i drugog informativnog
materijala,
18. Učešće na sajmovima, događajima i takmičenjima i
promocija rada udruženja.

Udruženje zastupa i predstavlja: Edina Mujić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje žena „Solina“ stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015421/18 od 18.5.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 155/18, dana 18.5.2018. godine, upisano je:
Udruženje fizioterapeuta-osteopata „PANTA REI“
Skraćeni naziv udruženja je: UFO „PANTA REI“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Pašage Mandžića broj 2.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Prikuplja i obrađuje stručnu i naučnu literaturu u
oblasti fizioterapije – osteopatije,
2. Organizuje, samo ili zajedno sa drugim organizacijama,
stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije
u oblasti fizioterapije i osteopatije,
3. Radi na promociji i unapređenju zdravlja stanovništva
i kontinuirano radi na edukaciji populacije kako bi stanovništvo
postizalo što bolju psihofizičku ravnotežu i tako jačali širu
društvenu zajednici,
4. Objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na
fizioterapiju– osteopatiju, u skladu sa zakonom,
5. Organizuje fizioterapeute – osteopate i druge
stručnjake za rad na edukaciji djece i omladine u oblasti zdravlja,
sporta i fizioterapije i provodi ove aktivnosti u cilju unapređenja
zdravstvene zaštite, medicinske struke i nauke
6. Organizuje skupove i javne tribine od značaja za
profesiju fizioterapeuta-osteopata,
7. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim
udruženjima i drugim organizacijama koje se bave medicinskom
rehabilitacijom (fizioterapijom i osteopatijom),
8. Predlaže standarde u procesu fizioterapije-osteopatije
sa ciljem usaglavšavanja metodologije rada, a uz brigu o etičnosti,
stručnom i naučnom usavršavanju svojih članova kroz edukativne
procese (bazične, specijalizirane i kontinuiranu medicinsku
edukaciju),
9. Sarađuje sa ustanovama za obrazovanje fizioterapeutaosteopata po svim pitanjima koja se tiču srednjoškolskog
obrazovanja, dodiplomskih i postdiplomskih studija,
10. Sarađuje sa Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog
kantona, Komorom, zdravstenim institucijama, udruženjima,
savezima i asocijacijama itd.
Udruženje zastupa i predstavlja: Dženana Damadžić,
predsjednik Udruženja.
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Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar
Udruženja fizioterapeutaosteopata „PANTA REI“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015040/18 od 16.5.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 154/18, dana 16.5.2018. godine, upisano je:
Udruženje građana „Voće“ Čelić.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „Voće“ Čelić .
Sjedište udruženja je: Čelić, ul. Ekrema Agića bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Popularizacija ciljeva Udruženja i rad na povećanju
broja članova,
2. Nabavljanje ili posredovanje u nabavljanju opreme,
sredstava, mehanizacije u svrhu povećanja i poboljšanja kvaliteta
i kvantiteta voća na području općine Čelić,
3. Vođenje evidencije o članovima udruženja i poduzetim
aktivnostima,
4. Predlaganja projekata iz oblasti voćarstva različitim
Općinskim, Kantonalnim, Federalnim i Državnim institucijama,
organima i udruženjima.
Udruženje zastupa i predstavlja:
predsjednik Skupštine Udruženja.

Smajl

Karasuljić,

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „Voće“ Čelić
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-912879/18 od 14.5.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 153/18, dana 14.5.2018. godine, upisano je:
Udruženje „Golf klub Tuzla“.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „GKT“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Breške bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Rekreacijsko sprovođenje treninga i edukacija igre
golfa članova kluba,
2. Promocija, razvoj i unapređenje organiziranog bavljenja
golf sporta,
3. Planiranje i programiranje golf sporta na području
Tuzlanskog kantona i njegovo predstavljanje pred drugim
sportskim udruženjima i savezima, kao izrazito odgojnog i
zdravog sporta,
4. Učestvovanje u utvrđivanju politike razvoja golf sporta i
sporta općenito u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini,
5. Popularizacija i unapređenje golf sporta putem
popularne i stručne literature,
6. Podržava istraživačke i naučne djelatnosti, kroz
istraživačke projekte, izdavanje publikacija, brošura, stručnih i
naučnih radova, pamfleta i drugog materijala, radi ostvarivanja
programskih ciljeva i djelatnosti,
7. Promocija Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle kao golf
destinacije u Bosni i Hercegovini i svijetu,
8. Organiziranje poduke, tečajeva, škola i takmičenja u
golf sportu, te drugih sportskih priredbi, turnira i događaja vezanih
za golf sport,
9. Stara se o namjeni, održavanju i korištenju sportskih
golf terena i objekata,

Petak, 06.07.2018. god

10. Poticanje razvoja golfa u sredinama gdje golf sport nije
razvijen,
11. Organizacije stručnog rada i priprema gradskih/
općinskih i kantonalnih selekcija,
12. Unapređenje i organizacija stručnog rada i brige za
osposobljavanje stručnih kadrova, učitelja, trenera, greenkeepera,
managera, unapređenje njihovih sportskih i stručnih dostignuća,
te rješavanje ravnopravnog i materijalnog položaja stručnih
djelatnika,
13. Briga o sportsko-tjelesnoj aktivnosti, tečajevima,
školama i treningu, te pripremama, nastupu i takmičenju igrača
i igračica golfa, i stvaranju uslova za unapređenje i postizanje
vrhunskih postignuća u golf sportu,
14. Saradnja sa istim ili sličnim organizacijama u zemlji i
inostranstvu,
15. Obavljanje i drugih poslova i zadaća utvrđenih
Zakonom, ovim Statutom i pravilima nacionalnog sportskog
saveza.
Udruženje zastupa i predstavlja:Asim Pandžić, predsjednik
Udruženja i Mirzeta Pandžić, zamjenik predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje „Golf klubTuzla“ stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013871/18 od 14.5.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 152/18, dana 14.5.2018. godine, upisano
je: Udruženje građana „Omladinsko udruženje Ibro Korajac –
Repuh“.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „OU Ibro Korajac – Repuh“.
Sjedište udruženja je: Živinice, ul. Repuh bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Promocija i unaprjeđenje statusa omladine sa područja
prvenstveno općine Živinice, kao i sa cijelog područja Tuzlanskog
kantona, te sjećanje na Ibru Korajca, kao našeg sugrađanina,
2. Izgradnje
demokratskog
građanskog
društva
utemeljenog na slobodama, građanskim pravima i punom
poštivanju Ustava i važećih zakona TK-a, FBiH i BiH,
3. Praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa
cjelokupnog članstva Udruženja,
4. Organiziranje sportskih manifestacija, radnih akcija,
kroz koje će se promovisati sport i ekologija kao važni faktori
našeg društva,
5. U cilju osiguranja i poboljšanja sveukupne socijalne
sigurnosti članstva stara se o obezbjeđenju uslova koji su od
značaja za omladinu,
6. Pružanje raznih vidova materijalne i finansijske pomoći
u skladu sa objektivnim mogućnostima Udruženja, kroz različite
projekte,
7. Pružanje savjetodavne pomoći za sve članove
Udruženja,
8. Razvijanje jedinstva među članovima Udruženja kroz
organizovanje skupova, tribina, okruglih stolova, radionica i dr.,
9. Učestvuje i u drugim poslovima i zadacima koji su od
interesa za omladinu i ostale građane Tuzlanskog kantona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mirnes Korajac, predsjednik
Udruženja i Nihad Korajac, potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „Omladinsko
udruženje Ibro Korajac –Repuh“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015241/18 od 10.05.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 151/18, dana 10.05.2018. godine, upisano
je udruženje: Dobrovoljno vatrogasno društvo „Teočak“ Teočak.
Sjedište udruženja je: Teočak, ulica Centar bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. okupljanje i organizovanje članova i usklađivanje
njihove aktivnosti u cilju unaprijeđenja zaštite od požara,
2. stručno osposobljavanje članova za gašenje požara i
vršenje određenih poslova u oblasti zaštite od požara,
3. sprovođenje primarne zaštite u cilju sprečavanja
izbijanja požara, vršenje požarno preventivne djelatnosti,
4. gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
ugroženih požarom i drugim nepogodama,
5. analiziranje stanja zaštite od požara na području
djelovanja Društva i u okviru svojih prava daje prijedloge i
mišljenja za potpunu zaštitu od požara,
6. organizuje sve vidove obrazovne, propagandne i
informativne djelatnosti u oblasti zaštite od požara,
7. propagiranje dobrovoljnog vatrogastva,
8. obrazovanje dobrovoljne vatrogasne jedinice i staranje
o njenoj opremljenosti i osposobljenosti za gašenje požara i
spašavanje,
9. sarađuje sa preduzećima, mjesnim zajednicama,
državnim organima, obrazovnim institucijama i vatrogasnim
društvima i jedinicama iz oblsti zaštite od požara,
10. organiziranje smotri, vježbi, takmičenja, susreta i
drugih manifestacija vatrogasnog članstva,
11. razvijanje društvene aktivnosti za zadovoljavanje
potreba članstva (kulturne, zabavne, sportske i dr.),
12. vođenje određenih evidencija o članstvu Društva, o
plaćanju članarine, matične knjige, o odlikovanjima i drugim
priznanjima i unapređenjima članova i evidenciju intervencija
vatrogasne jedinice na požarima i dr.,
13. dodjeljivanje pohvala, nagrada i drugih priznanja,
u okviru svojih prava za posebne zasluge u oblasti zaštite od
požara i vatrogastva,
14. vršenje drugih poslova i zadataka u oblasti zaštite od
požara, utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva i
Planom zaštite od požara u skladu sa ovim statutom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Suad Mustajbašić,
predsjednik Društva i Semir Mulaosmanović, sekretar Društva.
Udruženje će djelovati na području: općine Teočak.
Danom upisa u Registar Dobrovoljno vatrogasno društvo
„Teočak“ Teočak, stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012470/18 od 09.05.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 150/18, dana 09.05.2018. godine, upisano je
udruženje: Udruženje građana „NA TRAGU“.
Skraćeni naziv: “NA TRAGU“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Husinskih rudara broj 26.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. informisanje javnosti putem vlastitog Web portala
Udruženja,
2. organizovanje stručnog i interesnog povezivanja kroz
različite oblike djelovanja: sekcije, konferencije, tribine i sl.,
3. izdavanje knjiga, brošura, letaka i drugog propagandnog
materijala radi ostvarenja ciljeva Udruženja u skladu sa Zakonom,
4. povezivanje i razmjena iskustava sa priznatim
domaćim, evropskim i svjetskim organizacijama za promociju
pozitivnih vrijednosti i očuvanje kulturnih vrijednosti,
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5. afirmacija i promocija kulturnih i multietničkih vrijednosti
građana u Bosni i Hercegovini i svijetu,
6. aktivno učešće u stvaranju zdrave i nezagađene
životne sredine,
7. organizovanje Informatičke edukacije za građane u
skladu sa Zakonom,
8. organizovanje kurseva stranih jezika u skladu sa
Zakonom,
9. rad na promoviranju ljudskih prava i međusobne
tolerancije demokratskim učešćem građana,
10. organizovanje i razvijanje neformalnog edukativnog,
ekološkog, kulturnog, humanog rada, odgojno-obrazovnih i
informativnih djelatnosti, samostalno kada je to moguće ili sa
drugim srodnim organizacijama iz BiH ili iz inozemstva,
11. okupljanje i organizovanje građana kroz različite vidove
aktivnosti u smislu privređivanja ili zadovoljavanja drugih potreba
i intresa građana,
12. prikupljanje materijalno-finansijskih sredstava, kao i
drugih sredstava za realizaciju važnih projekata za građane.
Udruženje zastupa i predstavlja: Elvis Spirjan, predsjednik
Udruženja i Semir Sakić, predsjednik Skupštine.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „NA TRAGU“,
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015507/18 od 08.05.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 149/18, dana 08.05.2018. godine, upisano je
udruženje: Teniski klub „Živinice“ iz Živinica
Skraćeni naziv: TK “Živinice“.
55.

Sjedište udruženja je: Živinice, ulica Alije Izetbegovića broj
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. okupljanje svih uzrasta građana i djece u cilju aktivnog
bavljenja teniskim sportom i podizanju njegovog kvaliteta,
2. podizanje zdravstvene i radne sposobnosti svog
članstva i ostvarivanje što boljih takmičarskih rezultata,
3. pravilno sportsko, moralno i humano odgajanje svog
članstva,
4. stvaranje i proširenje materijalne osnove bavljenja
teniskim sportom,
5. učestvovanje u takmičenjima u zemlji i inostranstvu,
6. usavršavanje i školovanje sopstvenog stručnog kadra i
održavanje veza sa odgovarajućim stručnim institucijama,
7. učlanjivanje dobrovoljnih članova, koji će svojim
dobrovoljnim radom i prilozima pomagati ostvarivanje ciljeva
kluba,
8. raditi na propagandi kluba i teniskog sporta,
9. saradnja sa klubovima u zemlji i inostranstvu u cilju
razmjene iskustva, unapređenja rada i postizanja što boljih
rezultata.
Udruženje zastupa
predsjednik Skupštine.

i

predstavlja:

Anadin

Ćatović,

Udruženje će djelovati na području : općine Živinice i
Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Teniski klub „Živinice“ iz Živinica,
stiče svojstvo pravnog lica.
202
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014344/18 od 08.05.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 148/18, dana 08.05.2018. godine, upisano je
udruženje: UDRUŽENJE „AŠIK“.
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Sjedište udruženja je: Tuzla, Moluhe bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. finansiranje, podrška i pomoć mladim umjetnicima u
oblasti muzike, sporta, književnosti, ilahija i kasida,
2. pomoć u finansiranju umjetničkih projekata i publikacija,
3. zalaganje za podršku međuregionalne umjetničke i
kulturne povezanosti, kako u zemlji tako i u inostranstvu,
4. podrška pri suradnji između fakulteta, akademija i škola
umjetnosti,
5. finansiranje i podrška pri organizovanju manifestacija,
izložbi, prezentacija, simpozija, radionica, kongresa, raznih
predavanja,
6. održavanje ilahija i kasida, sevdalinki itd.
Udruženje zastupa i predstavlja: Edisa Pobrklić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području : Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE „AŠIK“, stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014894/18 od 07.05.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 147/18, dana 07.05.2018. godine, upisano
je udruženje: „Udruženje građana za društveni razvoj, ekologiju i
turizam „Strojna“ Orahovica.
Skraćeni naziv: UG “Strojna“ Orahovica.
Sjedište udruženja je: Lukavac, Turija, Orahovica bb, Dom
kulture.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. zaštita prirode, okoline i kulturno-historijskog naslijeđa
kao osnovnih vrijednosti društva, uticanje na upravljanje prirodnim
resursima primjenom načela održivog razvoja, edukacija i
razmejna informacija iz oblasti zaštite kulturno-historijskog i
prirodnog naslijeđa,
2. edukacija javnosti putem održavanja tribina,
predavanja, kongresa, seminara, radionica, poster prezentacija
i izložbi u svrhu promicanja razvoja svijesti o potrebi očuvanja
i promocije kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, te zaštite
okoline,
3. organizacija akcija zaštite okoline i očuvanja prirode,
izrada i provođenje programa poboljšanja kvaliteta okoline,
4. podrška inicijativama koje vode ka ekološkom i
društvenom razvoju zajednice,
5. društvena kohezija, integracija i društveno uključivanje
svih građana općine Lukavac,
6. podizanje nivoa znanja građana općine Lukavac i
Tuzlanskog kantona o ekološkim pitanjima zajednice,
7. podizanje nivoa znanja građana općine Lukavac i
Tuzlanskog kantona o obnovljivim izvorima energije,
8. podizanje nivoa znanja građana o značaju kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa,
9. promovisanje suradnje između sva tri sektora društva:
javne uprave, poslovnog sektora i neprofitnog sektora na jačanju
ekološke svijesti,
10. promovisanje saradnje između lokalne vlasti i
organizacije civilnog društva s ciljem pružanja podrške ekološkoj
revitalizaciji zajednica u općini Lukavac, s posebnim osvrtom
na poštivanje ekoloških propisa i projekata iz oblasti ekologije,
turizma i energetske efikasntosti,
11. promovisanje ekoloških standarda i pretpostavki koje
će poboljšati status Bosne i Hercegovine u procesu Evropskih
integracija,
12. organizovanje kampanja javnog zastupanja kroz
projekte savjetovanja građana o ekološkim standardima i
pravima,

Petak, 06.07.2018. god

13. animiranje građana da učestvuju u ekološkom životu
općine Lukavac, naročito u okviru svoje zajednice,
14. kreiranje i koordinacija projekata koji afirmišu znanje iz
oblasti ekologije i osposobljenost organizacija i pojedinaca u toj
oblasti,
15. zaštita i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa u
funkciji turizma,
16. kreiranje i koordinacija projekata koji afirmišu znanje
iz oblasti zaštite i korištenja kulturne baštine i osposobljenosti
organizacija i pojedinaca u toj oblasti,
17. animiranje građana da učestvuju u radu na zaštiti
i promociji kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i
Hercegovine, Tuzlanskog kantona, općine Lukava, naročito u
okviru svoje zajednice,
18. fokusiranje rada na programe, inicijative i kampanje s
ciljem promovisanja principa održivog razvoja, turizma i zdravog
okoliša,
19. rad na poboljšanju komunikacije između organizacija
civilnog društva i uspostavi uspješnih modela saradnje,
20. internacionalizacija problema kojima se Udruženje
bavi, naročito saradnja sa srodnim NVO u svijetu,
21. promocija zdravog načina života kroz rekreativni sport,
22. podizanje nivoa znanja kod građana o ulozi i značaju
ljekovitog bilja i domaćih proizvoda i uzgoj ljekovitog bilja, u cilju
stvaranja uslova za održivost Udruženja, u skladu sa zakonom,
23. promicanje pozitivnih vrijednosti u društvu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Bajrić Benjamin,
predsjednik Udruženja i Bajrić Said, dopredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području :
Tuzlanskog kantona.

općine Lukavac i

Danom upisa u Registar Udruženje građana za društveni
razvoj, ekologiju i turizam „Strojna“ Orahovica., stiče svojstvo
pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013404/18 od 23.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 145/18, dana 23.4.2018. godine, upisano je:
ZAVIČAJNO UDRUŽENJE „BREZJE“ BREZJE.
Sjedište udruženja je: Čelić, Selo Brezje.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Okupljanje, komunikacija i druženje mještana u cilju
rješavanja potreba i prisutnih problema mještana sela Brezje,
2. Angažuje se na stvaranju uslova za održiv povratak
privremeno raseljenih stanovnika sela Brezje,
3. Razvija međusobnu komunikaciju i saradnju mještana
i saradnju sa drugim organizacijama sličnog, istog ili različitog
interesa, a u interesu Udruženja,
4. Podstiče razvoj: poljoprivrede, povrtlarstva, stočarstva,
peradarstva, voćarstva, pčelarstva, gljivarstva, hortikulture,
ljekovitog bilja,
5. Pomaže svojim članovima u rješavanju nabavke
zaštitnih sredstava za proizvodnju i zaštitu kultura iz oblasti koje
su navedene u prethodnoj tački,
6. Organizuje i vrši edukaciju mještana po određenim
oblastima interesovanja, radi razvoja porodičnog domaćinstva
sela Brezje u cjelini,
7. Po potrebi organizuje različite vidove humanitarne
aktivnosti, prikuplja pomoć u različitim oblicima i vrši distribuciju
iste onima kojima je ona neophodna,
8. Podstiče, organizuje, vrši otkup i prodaju proizvoda u
okviru kućne radinosti, odnosno domaćih proizvoda: mlijeka, sira,
voća i povrća, sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja, kao čiste
ekološke hrane, za život i razvoj mještana sela Brezje,
9. Podstiče udruživanje mještana na zajedničkim projektima,
kao što su izgradnja sušara za voće, povrće, gljive i ljekovitog bilja,
te otkup i promet istih, kao i izgradnju farmi, hladnjača i skladišnog
prostora, svakako prema potrebama mještana i Udruženja,

Petak, 06.07.2018. god

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

10. Pokreće aktivnosti mještana na održavanju šumskih
površina kao ekološke sredine, Organizuje prikupljanje šumskog
„otpada“, odnosno porušenih stabala i granja, i njihov prevoz i
preradu u „drvo sječke“ za preradu istog u pelet, kao ekološki
zdravog goriva, te promet istog,
11. Izgradnja i održavanje infra strukture: putevi, vodovod,
struja i kanalizacija u selu Brezje su jedan od osnovnih ciljeva
rada i aktivnosti Udruženja,
12. Pomoć mještanima Brezje u rješavanju imovinsko
pravnih poslova i drugih poslova za uspješnu organizaciju i život
na selu, odnosno selu Brezje,
13. Brine o redovnom održavanju groblja, te pokreće
inicijativu za izgradnju ograde groblja i obnovu i rekonstrukciju
kapele u groblju,
14. Obavlja i sve druge vidove aktivnosti koje su u funkciji
ostvarivanja ovih programskih ciljeva Udruženja u cjelini.
Udruženje zastupa
predsjednik Udruženja.

i

predstavlja:

Velibor

Mihajlović,

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar
ZAVIČAJNO UDRUŽENJE
„BREZJE“ BREZJE stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014346/18 od 20.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II
pod rednim brojem 144/18, dana 20.4.2018. godine, upisano je:
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ŽUPA BREŠKE“.
Skraćeni naziv udruženja je: KUD „Župa Breške“.
Sjedište udruženja je: Breške b.b.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Saradnja s vjerskim zajednicama, državnim organima i
institucijama i s nadležnim organima lokalne samouprave,
2. njegovanje običaja, tradicije i kulture Hrvata brežačkog
kraja, Tuzle, Tuzlanskog kantona, BiH, te povezivanje sa Hrvatima
brežačkog i tuzlanskog kraja koji se nalaze na privremenom radu
u inozemstvu ili u iseljeništvu,
3. osnivanje pjevačkih, glazbenih, likovnih, folklornih,
dramskih i sportskih skupina,
4. međusobno pomaganje, zaštita, afirmacija i promocija
tradicijskih vrijednosti,
5. skrb za kulturni i gospodarski napredak brežačkog
kraja,
6. promoviranje i turistički razvoj brežačkog kraja,
7. zaštita kulturne baštine i spomenika kulturne baštine,
8. osnivanje zanatskih zadruga za izradu suvenira i
rukotvorina,
9. organiziranje stručnih i znanstvenih skupova,
10. razvijanje kulture i organiziranje kulturnih događaja,
11. promoviranje sporta i zdravih sportskih navika,
12. organiziranje susreta sa župljanima župe Breške na
radu u inozemstvu,
13. organiziranje sportskih, kulturnih, gospodarskih,
zabavnih, promotivnih priredbi,
14. skrb o zdravstvenoj zaštiti članova Udruge,
15. okupljanje djece i omladine u cilju bavljenja kulturom i
sportom,
16. sudjelovanje u kulturnim, sportskim i drugim
natjecanjima i manifestacijama,
17. zaštita i unapređenje okoliša,
18. zalaganje za promoviranje ljudskih prava,
19. rad na povećanju ekološke svijesti i potrebi zaštite
životne sredine,
20. organiziranje tribina, javnih rasprava, seminara,
konferencija i drugih sličnih manifestacija,
21. organiziranje izložbi i drugih aktivnosti,
22. suradnja sa medijima,
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23. suradnja sa istim ili sličnim organizacijama, udrugama i
asocijacijama u zemlji i inozemstvu,
24. suradnja s vjerskim zajednicama po pitanju groblja na
brežačkom kraju,
25. organiziranje radnih akcija,
26. aktivno zalaganje za izgradnju i održavanje spomen
obilježja poginulih branitelja na području brežačkog kraja u skladu
sa Zakonom,
27. anketiranje javnog mnijenja i uključivanje svih građana
u proces odlučivanja na svim razinama vlasti,
28. osnivanje radio postaje u skladu sa Zakonom,
29. pružanje reklamnih i marketinških usluga u skladu sa
Zakonom,
30. osnivanje internet portala, časopisa, blogova, galerija
i drugih edukativno-zabavnih internetskih sadržaja u skladu sa
Zakonom,
31. kampanjsko djelovanje po pitanju nastale ugroženosti
interesa građana putem plakata, letaka, javnih tribina, okruglih
stolova u skladu sa zakonom,
32. promicanje i unapređivanje kreativnog stvaralaštva,
starih vještina,
33. promoviranje ideja o zdravom i kvalitetnom življenju
odnosno aktivnom starenju te kvalitetnom i organiziranom načinu
provođenja slobodnog vremena,
34. rad na promoviranju značaja cjeloživotnog učenja i
primjene profesionalne orijentacije, posebno kod mladih,
35. pomoć starim i nemoćnim osobama,
36. organiziranje humanitarnih akcija prikupljanja odjeće,
obuće, hrane, higijenskih sredstava, novčanih sredstava,
sredstava i pomagala u skladu sa Zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mato Marinović,
predsjednik Udruge i Ivo Tunjić, dopredsjednik Udruge.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar KULTURNO UMJETNIČKO
DRUŠTVO „ŽUPA BREŠKE“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014264/18 od 20.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 143/18, dana 20.4.2018. godine, upisano je:
Udruženje građana „AGROCENTAR“.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „AGROCENTAR“.
Sjedište udruženja je: Kalesija, Gornja Kalesija bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Afirmacija djelatnosti poljoprivrednih proizvođača, te
zaštita djelatnosti, u saradnji sa nadležnim organima,
2. Uticanje na stvaranje uslova za kvalitetniji razvoj
poljoprivredne proizvodnje prvenstveno u oblasti ratarstva –
povrtlarstva, voćarstva i stočarstva,
3. Uticanje na usaglašavanje politike formiranja cijena, u
cilju zaštite ineresa poljoprivrednih proizvođača,
4. Uticanje
na
kvalitetno
obavljanje
djelatnosti
poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa propisima i poslovnim
običajima,
5. Ostvarivanje neposredne saradnje sa organima vlasti
i relevatnim pravnim subjektima na rješavnaju pitanja iz oblasti
od interesa za fizička i pravna lica koja obavljaju djelatnost
poljoprivrednih proizvođača,
6. Predlaganje otklanjanja pravnih, administrativnih
i drugih prepreka u cilju kvalitetnog obavljanja djelatnosti
poljoprivrednih proizvođača,
7. Uticanje na podizanje kvaliteta pružanja usluga u ovoj
oblasti,
8. Pomaganje članovima udruženja u iznalaženju
mogućnosti finansiranja nabavke repromaterijala i sredstava za
rad,
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9. Organizovanje stručnih skupova, savjetovanja,
simpozija i seminara u vezi sa poslovima u poljoprivredi, a koje
će voditi kompetentna fizička i pravna lica,
10. Organizacija domaćih i inostranih sajmova ili
organizacija nastupanja na tim manifestacijama, u skladu sa
zakonom,
11. Razmjena iskustava i uspostavljanje saradnje sa
sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, u cilju poboljšanja
standarda pljoprivrednika,
12. Organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva iz
djelatnosti Udruženja
u skladu sa zakonom,
13. Obezbjeđenje finansijskih sredstava potrebnih za rad
Udruženja, u skladu sa zakonom,
14. Podsticanje i organizovanje stručnog osposobljavanja
svojih članova,
15. Pružanje podrške i učešće u implementaciji,
monitoringu i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i strane
vladine i nevladine organizacije i institucije,
16. Realizacija vlastitih projekata u oblasti poljoprivrede, u
skladu sa zakonom,
17. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa Zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Fahrudin Delibajrić,
predsjednik Upravnog odbora Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar
Udruženja
„AGROCENTAR“ stiče svojstvo pravnog lica.

građana
207

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014273/18 od 20.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 142/18, dana 20.4.2018. godine, upisano je:
Udruženje poljoprivrednika „SPREČKA DOLINA“.
Skraćeni naziv udruženja je: UP „SPREČKA DOLINA“ .
Sjedište udruženja je: Kalesija, Miljanovci bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Omogućiti građanima da svojom aktivnošću u okviru
Udruženja utiču na stvaranje uslova za brži i kvalitetniji razvoj
poljoprivredne proizvodnje u oblasti ratarstva – povrtlarstva,
voćarstva i stočarstva,
2. Omogućiti građanima da aktivno utiču na stvaranje
uslova za brže i produktivnije zapošljavanje u poljoprivredi,
3. Afirmacija djelatnosti poljoprivrednih proizvođača, te
zaštita djelatnosti, u saradnji sa nadležnim organima,
4. Podsticanje i pomoć građanima pri razvijanju
samostalnog poduzetništva,
5. Uticanje na razvijanje i unaprjeđenje zakonitosti i
poslovnog morala u primjeni propisa u poljoprivrednoj djelatnosti,
6. Uticanje na usaglašavanje politike formiranja cijena, u
cilju zaštite ineresa poljoprivrednih proizvođača,
7. Uticanje
na
kvalitetno
obavljanje
djelatnosti
poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa propisima i poslovnim
običajima,
8. Zajednički nastup i saradnja sa organima vlasti,
domaćim i inostranim institucijama u cilju unaprjeđenja
poslovanja članova udruženja i njihovog odgovarajućeg tretmana
kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa,
9. Predlaganje otklanjanja pravnih, administrativnih
i drugih prepreka u cilju klvalitetnog obavljanja djelatnosti
poljoprivrednih proizvođača,
10. Pomaganje članovima udruženja u iznalaženju
mogućnosti finansiranja nabavke repromaterijala i sredstava za
rad,
11. Organizovanje naučnih skupova, okruglih stolova,
javnih tribina, simpozijuma, edukativnih seminara i drugih
pogodnih oblika javnog prezentovanja, učešće grupa, komisija

Petak, 06.07.2018. god

i pojedinaca, u cilju zaštite i izgradnje svijesti o važnosti
poljoprivredne djalatnosti,
12. Organizovanje kreativnih radionica i seminara, kao i
raznih edukativnih seminara i kurseva, u skladu sa zakonom,
13. Razmjena iskustava i uspostavljanje saradnje sa
sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, u cilju poboljšanja
standarda poljoprivrednika,
14. Obezbjeđenje finansijskih sredstava potrebnih za rad
Udruženja, u skladu sa zakonom,
15. Podsticanje i organizovanje stručnog osposobljavanja
svojih članova,
16. Pružanje podrške i učešće u implementaciji,
monitoringu i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i strane
vladine i nevladine organizacije i institucije,
17. Realizacija vlastitih projekata u oblasti poljoprivrede, u
skladu sa zakonom,
18. Rad na svim poljima koja na bilo koji drugi način
ugrožavaju zdravu i čistu ekološku sredinu,
19. Implementacija i promocija projekata za zaštitu
životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana
na aktivno sudjelovanje u tim projektima,
20. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa Zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ramiz Muhić, predsjednik
Upravnog odbora Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar
Udruženje poljoprivrednika
„SPREČKA DOLINA“stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013307/18 od 20.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 141/18, dana 20.4.2018. godine, upisano je:
Udruženje Online Savjetovalište „Svijet bez etikete“.
Naziv na engleskom jeziku je: Online Counseling „A world
without a label“.
Skraćeni naziv udruženja je: OS „Svijet bez etikete“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Ul. Fride Laufer br. 13.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Pomoć pri prilagođavanju životnim uslovima te pri
osposobljavanju pojedinaca za samostalno rješavanje privatnih
problema, te pri prevazilaženju ličnih zastoja i poteškoća,
2. Organizacija i održavanje predavanja, seminara,
edukacija i radionica sa područja odgojno-obrazovnog,
psihološkog, socio-pedagoškog, kreativnog i humanitarnog rada,
3. Edukacija i stručno osposobljavanje profesionalaca i
budućih profesionalaca u području psihološkog, psihoterapijskog
i socio-pedagoškog rada i drugih oblika rada,
4. Oraniziranje i provođenje programa i aktivnosti vezanih
za promicanje i zaštitu osnovnih ljudskih prava, te prevencije i
tretmana nasilja, ovisnosti, te drugih poremećaja u ponašanju,
zaštite mentalnog zdravlja, te rada sa osobama sa raznim
poteškoćama u osobnom razvoju i sazrijevanju,
5. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim
skupovima, edukacijama, kongresima i slično, koji su u vezi sa
ciljevima i djelatnostima Udruženja,
6. Izdavanje priručnika, stručnih knjiga, članaka, te drugih
informativnih i edukativnih letaka, brošura, plakata i drugih
materijala namijenjenih najširoj javnosti u skladu sa Zakonom,
7. Razvijanje društvenog poduzetništva poduzimanjem
konkretnih aktivnosti u lokalnoj zajednici,
8. Poticanje angažmana građana u razvoju zajednice i
obrazovanja za razvoj demokratskog društva i građanstva,
9. Održavanje reprezentacija, tribina, javnih rasprava,
10. Organiziranje promotivnih događaja, priredbi, i
radionica u svrhu predstavljanja programa i njegovih rezultata
i prikupljanja sredstava za ostvarivanje ciljeva, Udruženja, a u
skladu sa posebnim propisima,

Petak, 06.07.2018. god

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

11. Izdavanje glasila i drugih oblika informiranja javnosti o
radu udruženja sukladno Zakonu,
12. Surađivanje
sa
domaćim
i
međunarodnim
organizacijama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
13. Druge djelatnosti u skladu sa ciljevima Udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja:
predsjednica Upravnog odbora.

Aida

Duraković,

Udruženje će djelovati na području: Grada Tuzla.
Danom upisa u Registar Udruženje Online Savjetovalište
„Svijet bez etikete“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013815/18 od 19.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 140/18, dana 19.4.2018. godine. Naziv
udruženja je: Udruženje građana Omladinski Pogon F.K. Radnički
Lukavac.
Skraćeni naziv udruženja je : U.G. O.P. F.K. Radnički
Lukavac.
Sjedište udruženja je: Lukavac, Ul. 25. Novembar b.b.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Okupljanje građana općine Lukavac, kao i sportista i
sportskih radnika u cilju aktivnog razvijanja i uzdizanja kvalitete
nogometa,
2. Sudjelovanje u odgovarajućim natjecanjima na
području Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i države BiH,
3. Osposobljavanje stručnih kadrova, (trenera, sudaca,
instruktora i sl.),
4. Briga o zdravstvenoj zaštiti članova kluba,
5. Organizovanje nogometnih turnira,
6. Promocija nogometa i stvaranje selekcija takmičara,
7. Sponzoriranje i pronalaženje sponzora na organizaciji
takmičarskih aktivnosti,
8. Obezbjeđenje dobrovoljnog i slobodnog udruživanja,
demokratskog uređivanja unutrašnjih odnosa kao i izvršavanje
prava i obaveza članova Udruženja u skladu sa Zakonom,
9. Praćenje i podsticanje aktivnosti Udruženja na
uređivanju i ostvarivanju sportskih, zdravstvenih, poreskih,
carinskih i svih drugi prava, povlastica i olakšica u skladu sa
zakonom,
10. Ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim udruženjima i
organizacijama u zemlji i inostranstvu, a posebno sa Fudbalskim
klubom „RADNIČKI“ Lukavac,
11. Ukoliko se iskaže potreba i mogućost osnivanje kluba
fudbala na pijesku, ženskog fudbalskog kluba,
12. Sudjelovanje u borbi protiv dopinga u sportu kao i
korištenju zabranjenih supstanci u sportu,
13. Obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za
Udruženje, u skladu sa Zakonom i Ustavom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mirzet Karić, predsjednik
Upravnog odbora i Isan Šubić, potpredsjednik Upravnog odbora
Udruženja.
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Skraćeni naziv udruženja je: UŽ „PODSTREK“
58.

Sjedište udruženja je: Tuzla, Ul. 18. Hrvatske brigade broj

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Inicira i pomaže u profesionalnoj rehabilitaciji, radnom
osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, sa
akcentom na žene,
2. Radi na jačanju kapaciteta svojh članova-ica
kroz organizaciju treninga, seminara i radionica sa stručnim
predavačima-cama,
3. Radi na promociji socijalnog i ženskog poduzetništva,
4. Promoviše socijalni model onesposobljenosti putem
medija i zalaže se za promjenu društvenih stavova u odnosu
prema osobama sa invaliditetom posebno u odnosu prema ženi
sa invaliditetom,
5. Zajedno sa drugim sličnim organizacijama, vrši uticaj
na organe vlasti pri donošenju zakonske regulative i poštivanju
postojeće, vezane za socijalnu zaštitu i ljudska prava osoba sa
invaliditetom,
6. Radi na iznalaženju fondova za samostalan rad
organizacije i samoodrživost,
7. Zalaže se za inkluziju osoba sa invaliditetom u sve
sfere društvenog života i rada,
8. Promoviše socijalnu, političku i ekonomsku jednakost
spolova,
9. Radi na osnaživanju drugih marginaliziranih kategorija
u društvu u cilju socijo-ekonomskog jačanja,
10. Zalaže se za borbu protiv nasilja u porodici, protiv
sekusalne eksploatacije Traffikinga i ženskog ropstva, sa blagim
akcentom na žene sa invaliditetom, kao dvostruko diskriminisane
kategorije u društvu,
11. Radi na jačanju mladih žena i djevojaka i njihovih
kapaciteta s ciljem preuzimanja aktivne uloge u društvenoj
zajednici i širenju ideje jednakopravnosti spolova,
12. Promoviše volonterski aktivizam,
13. Promoviše žensku solidarnost,
14. Organizira i realizira programe za zadovoljavanje
kulturno sportskih i drugih društvenih potreba,
15. Uspostavlja saradnju sa obrazovnim,socijalnim i
zdravstvenim ustanovama kao i drugim organizacijama u zemlji
i inostranstvu,
16. Vrši i druge djelatnosti u skladu sa Zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Vedrana B.Prosičanović,
predsjednica Upravnog odbora i Enisa Bratanović, predsjednica
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje žena „PODSTREK“
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013499/18 od 17.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 138/18, dana 17.4.2018. godine, upisano je:
Udruženje za savjetovanje, educiranje i zaštitu zdravlja „Res“.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „Res“.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Sjedište udruženja je: Gračanica, ul. Džemala Bijedića br.

Danom upisa u Registar Udruženje građana Omladinski
Pogon F.K. Radnički Lukavac stiče svojstvo pravnog lica.
210

1/2.

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013934/18 od 19.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 139/18, dana 19.4.2018. godine, upisano je:
Udruženje žena „PODSTREK“.

1. Zaštita i promocija tjelesnog i mentalnog zdravlja
građana, te prevencija razvoja bolesti,
2. Promjena stavova građana o zdravlju i bolesti,
3. Razvijanje navika za zdrav i harmoničan život,
promjena svijesti građana, te njegovanje zdravog okoliša,

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
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4. Savjetodavni rad sa djecom, mladima i odraslima,
5. Edukativni rad – organizacija i provođenje seminara,
predavanja i radionica,
6. Organizacija i realizacija različitih formi edukacije
članova i korisnika, u skladu sa zakonom,
7. Korištenje stručnih znanja i sposobnosti članova
organizacije,
8. Uključivanje Udruženja u društveno-kulturne aktivnosti
u gradu i zajednici, te organizacija manifestacija kulturnog,
humanitarnog, edukativnog i zabavnog karaktera,
9. Saradnja sa državnim institucijama (ministastva,
škole,...), te udruženjima i organizacijama sličnog i različitog
sadržaja na projektima zajedničkog interesa u zemlji i inostranstvu,
10. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima
i seminarima koji su u vezi sa ciljevima i djelatnošću Udruženja,
11. Izdavanje vlastite stručne i istraživačke djelatnosti
(publikacije, brošure, upitnici, ankete, knjige...), druge djelatnosti
u skladu sa zakonom i nazivom Udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nusret Prohić, predsjednik
Udruženja i Sadika Prohić, predsjednik Skupštine.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za savjetovanje,
educiranje i zaštitu zdravlja „Res“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013530/18 od 16.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 137/18, dana 16.4.2018. godine, upisano je:
Udruženje “STARA ČARŠIJA“ .
Sjedište udruženja je: Tuzla, Ul. Tabašnica bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, sportskih
i animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe i
sl.), u skladu sa zakonom,
2. Organizacija koncerata, priredbi, sportskih manifestacija,
proslava vjenčanja, rođendanskih i drugih proslava, a sve s ciljem
što bolje afirmacije i turističkog razvoja Grada Tuzla i Tuzlanskog
kantona, u skladu sa zakonom,
3. Organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih
aktivnosti za članove udruženja,
4. Uticanje na zaštitu i očuvanje kulturnog naslijeđa
projekte rehabilitacije i očuvanja kulturnih vrijednosti,
5. Organizacija
kurseva,
seminara,
predavanja
konvencionalnim i elektronskim putem (distance learning), časovi
muzike, informatike, programiranja, dizajna itd., te edukacija
određenih ciljnih grupa, u skladu sa zakonom,
6. Razvoj koncepata i sprovođenje programa inkluzivne
neformalne edukacije iz oblasti umjetnosti, dizajna, zanatstva,
digitalnih i grafičkih komunikacija, sportske rekreacije, omladinske
politike, permakulture, hortikulture, a kroz forme savjetovanja,
seminara, treninge, radionica, omladinske razmjene, građanske
participacije, internet komunkacije, video aktivizam i dr.,
7. Anketiranje javnog mnijenja i uključivanje građana u
proces odlučivanja na svim nivoima vlasti,
8. Pružanje reklamnih i marketinških usluga, u skladu sa
zakonom,
9. Doprinos kvaliteti življenja djece, mladih, osoba starije
životne dobi, žena, kao i oboljelih osoba,
10. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi
bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom,
11. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije,
12. Razvoj multietničke kulture i kreiranje boljih uslova za
razvoj istih, podrška suživota svih naroda i narodnosti u BiH,
13. Implementacija i promocija projekata za zaštitu
životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana
na aktivno sudjelovanje u tim projektima,

Petak, 06.07.2018. god

14. Usluge keteringa, kantine ili kafe kluba, u skladu sa
odlukom i potrebama Udruženja i u skladu sa zakonom, a radi
osiguranja održivosti Udruženja,
15. Podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti i
sporta,
16. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Vantić Adnan, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje “STARA ČARŠIJA“
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013234/18 od 16.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 136/18 dana 16.4.2018. godine, upisano je:
Udruženje žena „Tragom tradicije“.
Skraćeni naziv udruženja je : „UŽ Tragom tradicije“.
Sjedište udruženja je: Pribava, Pribava bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Organizovanje
seminara,
okruglih
stolova,
savjetovanja, javnih rasprava i konferencija i sajmova,
2. Saradnja sa sličnim organizacijama u BiH,
3. Proširivanje članstva,
4. Unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje,
5. Promocija zdrave hrane,
6. Aktivnosti vezane za oblast ljekobilja (sakupljanje,
uzgoj, sušenje i promocija),
7. Saradnja sa fizičkim i pravnim licima u svrhu promocije i
edukacije iz krojenja, šivenja, tradicionalnog tkanja, veza, keranja,
pletenja, pripeme jela na tradicionalan način, zaštite čovjekove
okoline, rad na promociji seoskog turizma i domaće radinosti,
izrada tradicionalne nošnje, očuvanja običaja i promocija istorije
Bosne i Hercegovine, promocije i očuvanja tradicionalnih zanata
poduzetništva, kulture i sporta,
8. Organizovanje humanitarnih akcija za pomoć
siromašnim, socijalno ugroženim, starijim osobama, djeci bez
roditeljskog staranja, stradalima od elementarnih nepogoda i
invalidnim osobama,
9. Organizovanje i učešće u sportskim, kulturnim i vjeskim
manifestacijama,
10. Organizacija studijskih posjeta,
11. Ostvarivanje saradnje sa domaćim i međunarodnim
organizacijama sličnog karaktera,
12. Saradnja sa preduzećima sa ciljem unaprjeđenja
lokalne zajednice i poboljšanja položaja žena.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hana Kapetanović,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje žena „Tragom tradicije“
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011560/18 od 10.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 135/18, dana 10.4.2018.godine, upisano je :
Udruženje građana Inicijativna grupa Aktivno starenje Prokosovići
Skraćeni naziv udruženja je: IGAS Prokosovići.
Sjedište udruženja je: Dom kulture, Prokosovići, 75300
Lukavac.

Petak, 06.07.2018. god
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Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Jačanje uključenja osoba treće dobi u društveni život
zajednice,
2. Širenje ideje aktivizma, volontiranja i pokretanje
volonterskih aktivnosti,
3. Promocija rada osoba treće starosne dobi i saradnja s
mladima u radu,
4. Popularizacija i širenje svijesti o značaju rada starijih
osoba,
5. Poboljšanje uvjeta života starijih osoba na Općini
Lukavac i MZ,
6. Organizovanje naučnih, humanitarnih, intelektualnih,
istraživačkih i sportskih programa i aktivnosti,
7. Organizovanje različitih kulturnih manifestacija koje
odražavaju tradiciju folklora i narodne gastronomije
8. Promocija i razvoj sporta, kulture, umjetnosti,
obrazovanja i drugih sfera života od interesa za osobe treće
starosne dobi,
9. Zagovaranje slobode govora i izražavanja kroz širenje
tolerancije i učenje bolje komunikacije među građanima,
10. Edukacija, osnaživanje i pomoć osobama treće
starosne dobi i na pokretanju dodatnih djelatnosti za poboljšanje
uslova života sa socijalnog aspekta,
11. Neformalno obrazovanje,
12. Pružanje savjetodavnih usluga građanima i prenošenje
iskustava mladima,
13. Promocija rodne ravnopravnosti i prijateljstva među
građanima,
14. Promicanje ideje očuvanje prirode i okoliša.
Udruženje zastupa i predstavlja: Munib Muratović,
predsjednik Udruženja, Iljaz Memić, predsjednik Skupštine i
Nihad Aljukić, potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana Inicijativna
grupa Aktivno starenje Prokosovići stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012292/18 od 6.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 134/18, dana 6.4.2018. godine, upisano je :
Udruženje za zaštitu životinja „BELLA PAW“.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „BELLA PAW“.
Sjedište udruženja je: Srebrenik, ul. Vahida Ibrića broj 14.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Promovisanje zaštite životinja,
2. Promovisanje i razvoj volonterstva,
3. Promovisanje antisepticizma, jednakosti, ravnopravnosti,
pravednosti, tolerancije i suosjećanja prema životinjama,
4. Podizanje razine svijesti građana putem kampanja i
zaštiti i pravima životinja i njihovom narušavanju,
5. Vođenje brige o nezbrinutim i napuštenim životinjama,
6. Zaštita prava i dobrobiti životinja sa aspekta
veterinarske struke,
7. Unapređenje zaštite životinja na području općine
Srebrenik,
8. Unapređenje obrazovanja i informisanja građana o
pravima životinja,
9. Zalaganje za očuvanje i unapređenje veterinarske
struke na području općine Srebrenik,
10. Saradnja sa nevladinim organizacijama općine
Srebrenik,
11. Saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima za
zaštitu životinja,
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12. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima
vezanim za ciljeve udruženja,
13. Ukazivanje na pojedince i organizacije, ukoliko svojim
djelovanjem ili nedjelovanjem nanose štete životinjama na
području općine Srebrenik,
14. Poticanje udomljavanja životinja i izgradnja skloništa
za životinje.
Udruženje zastupa i predstavlja: Alma Kaltak, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za zaštitu životinja
„BELLA PAW“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005110/18 od 19.3.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 128/18, dana 19.3.2018. godine, upisano
je : Udruženje „Aktiv nastavnika i profesora engleskog jezika
Tuzlanskog kantona“.
Skraćeni naziv udruženja je: „ANPEJTK“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Ratimira Deletisa 1, Zgrada
Gimnazije „Ismet Mujezinović“.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Promocija i popularizacija engleskog jezika i njegove
uloge i mjesta u ukupnom društvenom razvoju sa pratećim
aktivnostima u modernoj realizaciji nastave engleskog jezika u
svim školama i vrtićima u Tuzlanskom kantonu,
2. Poboljšanje statusa nastavnika i profesora u okviru
radno-pravnog statusa,
3. Aktivan rad na analizi, poboljšanju i reviziji NPiP koja
se odnose na engleski jezik,
4. Kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika i
profesora,
5. Realizacija projekata u okviru vladinih i NV organizacija
u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i
Hercegovine,
6. Saradnja sa BiH dijasporom,
7. Izdavaštvo – printano i elektronsko,
8. Humanitarni i volonterski rad,
9. Organizacija takmičenja za učenike i pomoć u realizaciji
takmičenja organizovanih od strane nadležnih institucija,
10. Podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova
Udruženja organiziranjem edukacija domaćeg i međunarodnog
karaktera, stručnih predavanja, seminara, savjetovanja i sl.,
11. Otkrivanje, podsticanje i pomaganje razvoja talenata
za engleski jezik iz reda učenika osnovnih i srednjih škola, te
studenata na visokoškolskim ustanovama,
12. Izdavanje časopisa, udžbenika, priručnika i drugih
publikacija iz domena djelovanja Udruženja a u skladu sa
zakonom,
13. Saradnja sa odgovarajućim organima i sličim
organizacijama u zemlji i inostranstvu radi razmjene informacija
i iskustava, orgaiziranja aktivnosti i poduzimanja mjera kojim
se unapređuju nastava engleskog jezika, afirmira njena uloga i
značaj,
14. Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanitističkim
naukama.
Udruženje zastupa i predstavlja: Amra Đapo, predsjednica
Udruženja, Anel Kovačević, predsjednik Skupštine i Elmira
Redžić, potpredsjednica Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
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Danom upisa u Registar Udruženje „Aktiv nastavnika i
profesora engleskog jezika Tuzlanskog kantona“ stiče svojstvo
pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013991/18 od 14.5.
2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
I , pod rednim brojem 197, dana 14.5.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. UDRUŽENJE ŽENA „MIRIČANKE“ vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Kulić Razije imenuje novoizabrani predsjednik
Kovačević Arnela.
2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora
UDRUŽENJA ŽENA „MIRIČANKE“ Kovačević Arnela. Umjesto
nje se imenuje novi član Upravnog odbora Kovačević Amira a i
dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Hatunić Sabina, Baraković
Elvira, Salkih Nihada, Štilić Mevla, Hatunić Virnada i Smajić
Asmira.
3. UDRUŽENJE ŽENA „MIRIČANKE“ predstavlja i
zastupa: Kovačević Arnela novoizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Kulić Razije dosadašnjeg predsjednika Udruženja
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008517/18 od 3.4. 2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 196, dana 3.4.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje studenata Mašinskog fakulteta u Tuzli
vrši promjenu naziva tako što je sada naziv Studentsko vijeće
Mašinskog fakulteta u Tuzli i promjenu skraćenog naziva tako što
je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva “USMF” u Tuzli sada
skraćeni naziv “SVMF”.
2. Studentsko vijeće Mašinskog fakulteta u Tuzli
vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Salihović Sulejmana imenuje
novoizabrani predsjednik Spahić Mirza i promjenu predsjednika
Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Upravnog odbora Osmić Midhata imenuje novoizabrani
predsjednik Imamović Mirza.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Studentskog vijeća Mašinskog fakulteta u Tuzli: Osmić Midhat,
Tursunović Nermin, Batrić Rusmir, Lovrić Slađan, Čivić Nermina,
Halilović Denis, Hamzić Sanela, Hasanović Almedina i Mahmutović
Zaim. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora:
Imamović Mirza, Divković Marko, Kadić Ibrahim, Omećehajić
Tarik, Spahić Mirza, Kukuć Ibrahim, Hatunić Mahir, Omeragić
Zurahid i Hasić Edin.
4. Studentsko vijeće Mašinskog fakulteta u Tuzli
predstavlja i zastupa Imamović Mirza novoizabrani predsjednik
Upravnog odbora umjesto Osmić Midhata dosadašnjeg
predsjednika.
5. Odobrava se Statut Studentskog vijeća Mašinskog
fakulteta u Tuzli shodno Odluci od 20.12.2017.godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013731/18 od 18.4.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I , pod rednim brojem 96, dana 18.4.2018. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Sportsko društvo za odgoj i zaštitu golubova, ptica i
sitnih životinja „Šićki 96“ vrši promjenu predsjednika Skupštine
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Smajlović Tahira
imenuje novoizabrani predsjednik Ahmetović Mehmed i promjenu
predsjednika Predsjedništva tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Nikolić Zdravka imenuje novoizabrani predsjednik
Suljić Sabahudin.

Petak, 06.07.2018. god

2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Sportskog
društva za odgoj i zaštitu golubova, ptica i sitnih životinja „Šićki
96”: Bašić Mustafa i Ahmetović Nihad.Umjesto njih imenuju se
novi članovi Predsjedništva: Suljić Sabahudin, Goletić Ramiz i
Čaušević Sead a i dalje ostaju članovi Predsjedništva:Ahmetović
Mehmed, Dizdarević Kemal, Nikolić Zdravko i Ombašić Mirsad.
3. Sportsko društvo za odgoj i zaštitu golubova, ptica i
sitnih životinja „Šićki 96“predstavlja i zastupa: Suljić Sabahudin
novoizabrani predsjednik Predsjedništva umjesto Nikolić
Zdravka dosadašnjeg predsjednika i Ahmetović Mehmed član
Predsjedništva.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012974/18 od 18.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I pod
rednim brojem 88, dana 18.4.2018. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Nogometni klub „Prokosovići“ mijenja sjedište tako što
je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Prokosovićima, prostorije FK
na stadionu, sada sjedište u Prokosovićima , Dom kulture.
2. Nogometni klub „Prokosovići“ vrši promjenu predsjednika
Kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Halilović
Munira imenuje novoizabrani predsjednik Memić Enes.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Nogometnog kluba „Prokosovići“: Halilović Munir, Mujkić Bego,
Halilović Emil, Mujkić Kasim, Osmanović Vehbija i Alić Senaid.
Umjesto njih imenuju se novi članovi Izvršnog odbora: Memić
Enes, Avdić Nisad, Halilović Vahidin, Sejfić Faik, Aljukić Razem
i Hamustafić Damir, a i dalje ostaje član Izvršnog odbora Memić
Zikrija.
4. Nogometni klub „Prokosovići“ predstavlja i zastupa
Memić Enes novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Halilović
Munira dosadašnjeg predsjednika i Memić Zikrija sekretar Kluba.
5. Odobrava se Statut Nogometnog kluba „Prokosovići“
shodno Odluci od 5.2.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011626/18 od 13.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II,
pod rednim brojem 300, dana 13.4.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli
„Medicus“ vrši promjenu naziva tako što je sada naziv Studentsko
vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ i promjenu
skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog
naziva US „Medicus“ sada skraćeni naziv SV „Medicus“.
2. Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli
„Medicus“ vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Trumić Edisa imenuje
novoizabrani predsjednik Isić Benjamin i promjenu predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Bećirović Emira imenuje novoizabrani predsjednik Begić Sejfo.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“:
Škiljo Muamer, Husić Azra, Turčinović Adina, Ćećeu Nikola,
Bajraktarević Fatima, Begić Miralem, Kendić Zlatan, Pajazetović
Semra, Redžepovac Saliha, Turatović Amra i Bećirović Emir.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Bajrić
Eldar, Alibašić Nermin, Zukanović Belmin, Mandić Marina, Novalić
Tarik i Smajlović Asmir, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Begić Sejfo i Trumić Edis.
4. Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli
„Medicus“ predstavlja i zastupa : Begić Sejfo, novoizabrani
predsjednik Studentskog vijeća umjesto Bećirović Emira
dosadašnjeg predsjednika.
5. Odobrava se Statut Studentskog vijeća Medicinskog
fakulteta u Tuzli „Medicus“shodno Odluci od 20.12.2017. godine.
222

Petak, 06.07.2018. god

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010944/18 od 3.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 388/16 dana 3.4.2018. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. „UDRUŽENJE DIJABETIČARA PLAVI KRUG“ iz
Banovića mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg
sjedišta u Banovićima ul. 10. Septembar broj 47, sada sjedište u
Banovićima, ul. Patriotske lige broj 44.
2. „UDRUŽENJE DIJABETIČARA PLAVI KRUG“ iz
Banovića vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Hasić Ismete imenuje
novoizabrani predsjednik Mušanović Miralem i promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Hasić Ademira imenuje novoizabrani predsjednik
Ikanović Dženan.
3. „UDRUŽENJE DIJABETIČARA PLAVI KRUG“ iz
Banovića predstavlja i zastupa Ikanović Dženan novoizabrani
predsjednik Udruženja umjesto Hasić Ademira dosadašnjeg
predsjednika.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta „UDRUŽENJA
DIJABETIČARA PLAVI KRUG“ iz Banovića shodno Odluci od
7.3.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-007690/18 od
14.3.
2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
I pod rednim brojem 484/16 , dana 14.3.2018. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Udruženje „Civilna, edukativna i transparentna
platforma“ mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg
sjedišta u Tuzli, Križani broj 92, sada sjedište u Tuzli, ul. Šabana
Zahirovića broj 2.
2. Udruženje „Civilna, edukativna i transparentna
platforma“ vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Nikić Marka imenuje
novoizabrani predsjednik Isanović Admir.
3. Razrješavaju se raniji članovi
Izvršnog odbora
udruženja „Civilna, edukativna i transparentna platforma“: Nikić
Marko, Salihović Ajdin i Murselović Fuad.
Umjesto njih imenuju se novi članovi Izvršnog odbora:
Sadiković Ismar, Karamujić Emir i Haračić Muhamed a i dalje
ostaju članovi Izvršnog odbora: Isanović Admir i Murselović Suad.
4.
Udruženje „Civilna, edukativna i transparentna
platforma“ predstavlja i zastupa Isanović Admir novoizabrani
predsjednik Udruženja umjesto Nikić Marka
dosadašnjeg
predsjednika i Murselović Suad potpredsjednik Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013524/18 od 18.4.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 616/12, dana 18.4.2018. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Upisuje se prestanak rada Udruženja AUTO MOTO
KLUBA “TERENAC 4X4” u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona u knjigu II pod rednim brojem 616/12.
2. Udruženje je prestalo sa radom 15.3.2018. godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008627/18 od 6.3.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 582, dana 6.3.2018. godine,
upisana je sljedeća promjena:
1. VATROGASNO DRUŠTVO ČELIĆ, vrši promjenu
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Čokić Mensura, imenuje novoizabrani predsjednik
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Salkić Arif, promjenu predsjednika Društva tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Salkić Arifa imenuje novoizabrani
predsjednik Livadić Enes i promjenu zamjenika predsjednika tako
što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Livadić Enesa imenuje
novoizabrani zamjenik Livadić Jusuf.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
VATROGASNO DRUŠTVO ČELIĆ: Salkić Arif, Konjić Suad,
Hadžić Mahmut, Čavalić Mujo i Salkić Muas. Umjesto njih se
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Livadić Jusuf, Salkić
Abas, Zukić Ahmet, Smajić Ibrahim i Ribić Enver a i dalje ostaju
članovi Upravnog odbora: Livadić Enes i Kucalović Dževad.
3. VATROGASNO DRUŠTVO ČELIĆ predstavlja i zastupa
Livadić Enes novoizabrani predsjednik Društva umjesto Salkić
Arifa dosadašnjeg predsjednika, Livadić Jusuf, novoizabrani
zamjenik predsjednika umjesto Livadić Enesa dosadašnjeg
zamjenika predsjednika i Salkić Arif, novoizabrani predsjednik
Skupštine umjesto Čokić Mensura dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013961/18 od 23.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I ,
pod rednim brojem 142, dana 23.4.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
JEDINSTVENE ORGANIZACIJE BORACA „UNIJA VETERANA“
OPŠTINE GRADAČAC: Haseljić Mersed i Subašić Ahmet.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Kujraković
Muharem, Duraković Esed, Mehić Vahidin i Sahačić Enes a i dalje
ostaju članovi Upravnog odbora: Beširović Munever, Stevanović
Predrag, Okanović Munira, Ahmetašević Bakir, H.Muhamedović
Fadil, Hodžić Bajro i Kujraković Omer.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012704/18 od 11.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 41, dana 11.4.2018. godine upisane su sljedeće
promjene:
1. Crveni križ Tuzlanskog kantona vrši promjenu sekretara
Crvenog križa tako što se umjesto dosadašnjeg sekretara
Duraković Jadranke imenuje novoizabrani sekretar Sarajlić
Merima.
2.
Crveni križ Tuzlanskog kantona predstavlja i zastupa
Jamakosmanović Sead predsjednik Predsjedništva i Sarajlić
Merima novoizabrani sekretar Crvenog križa umjesto Duraković
Jadranke dosadašnjeg sekretara.
3. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Crvenog križa
Tuzlanskog kantona shodno Odluci od 29.3.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012381/18 od 11.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II pod
rednim brojem 85, dana 11.4.2018. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. UDRUŽENJE GRAĐANA MOTO CLUB „BIKER BOYS“
PURAČIĆ vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Paligorić Tihomira imenuje
novoizabrani predsjednik Dropić Ismet.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA GRAĐANA MOTO CLUB „BIKER BOYS“ PURAČIĆ:
Paligorić Tihomir i Mujkić Kasim Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Dropić Ismet i Handanović Jasmin a
i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Turkić Adnan , Dugonjić
Almin i Dugonjić Armin.
3. UDRUŽENJE GRAĐANA MOTO CLUB „BIKER BOYS“
PURAČIĆ predstavlja i zastupa Dropić Ismet, novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora umjesto Paligorić Tihomira
dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012195/18 od 3.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 150, dana 3.4.2018. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. UDRUŽENJE NEUROLOGA TUZLANSKOG KANTONA
vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Hudić Josipa imenuje novoizabrani
predsjednik Vidović Mirjana i promjenu dopredsjednika Udruženja
tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Sinanović
Osmana imenuje novoizabrani dopredsjednik Ibrahimagić Ć.Omer.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA NEUROLOGA TUZLANSKOG KANTONA : Hudić
Josip, Sinanović Osman, Kovačević Larisa i Imamović Kata.
Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Ibrahimagić
Ć. Omer, Smajlović Dževdet, Pirić Nermina i Kunić Suljo a i dalje
ostaje član Upravnog odbora Vidović Mirjana.
3. UDRUŽENJE NEUROLOGA TUZLANSKOG KANTONA
predstavlja i zastupa Vidović Mirjana novoizabrani predsjednik
Udruženja umjesto Hudić Josipa dosadašnjeg predsjednika i
Ibrahimagić Ć. Omer novoizabrani dopredsjednik Udruženja
umjesto Sinanović Osmana dosadašnjeg dopredsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011350/18 od 3.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 394, dana 3.4.2018. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta SAVEZA
UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA
U DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE
TUZLANSKOG KANTONA shodno Odluci od 22.2.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012948/18 od 11.4.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 167/14, dana 11.4.2018. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Upisuje se prestanak rada Udruženja „Zelena
budućnost“ – Banovići u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I pod rednim brojem 167/14.
2. Udruženje je prestalo sa radom 10.1.2018. godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011382/18 od 6.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 41, dana 6.4.2018. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. UDRUŽENJE „POZORIŠTE MLADIH TUZLE” mijenja
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. Mije
Keroševića Guje broj 3 (zgrada BKC) sada sjedište u Tuzli, ul.
Safetbega Bašagića broj 50.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA „POZORIŠTE MLADIH TUZLE” Tuzla : Mujkić
Adnan, Sulejmanović Emir, Ahmedić Rusmir, Krdžalić Rusmir,
Kurtović Vesna i Morankić Suada. Umjesto njih imenuju se novi
članovi Upravnog odbora: Avdić Benjamin, Ibrahimović Emir,
Blažević Olivera, Omerćehajić Ademir, Dedić Amra, Zubčević
Nadina, Telarević Melisa, Pačariz Lejla, Šećerbegović Amila
i Omerćehajić Tarik, a i dalje ostaje član Upravnog odbora
Hasanagić Halida.
3. UDRUŽENJE „POZORIŠTE MLADIH TUZLE” Tuzla
predstavlja i zastupa Hasanagić Halida predsjednik Udruženja i
Mujkić Adnan potpredsjednik Udruženja.

Petak, 06.07.2018. god

4. Odobrava se Statut UDRUŽENJA „POZORIŠTE
MLADIH TUZLE” Tuzla shodno Odluci od 28.2.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012349/18 od 6.4.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I i II, pod rednim brojem 334 i 771, dana 6.4.2018. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Saveza
udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona: Sinanović Zehra
i Fazlić Sead. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Arapčić Dženana i Junuzović Đulejman, a i dalje ostaju
članovi Upravnog odbora: Jašarević Jasmin, Omerović Nijaz i
Kurtović Hamdija.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011687/18 od 6.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II,
pod rednim brojem 613/12, dana 6.4.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje građana demobilisanih policajaca 19921995 “Manevarac” Grada Tuzla vrši promjenu naziva tako što
je sada naziv Udruženje Policije “Manevarac” – Grad Tuzla .
Skraćeni naziv udruženja je: UPM – Tuzla.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženje
Policije “Manevarac” – Grad Tuzla shodno Odluci od 15.3.2018.
godine
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011846/18 od 6.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I pod
rednim brojem 326, dana 6.4.2018. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Karate klub „BANOVIĆI“ Banovići vrši promjenu
predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Modrić Kadrije imenuje novoizabrani predsjednik
Hasanović Mehmed i promjenu dopredsjednika Upravnog
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Babić
Sulejmana imenuje novoizabrani dopredsjednik
Mušanović
Safer.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Karate kluba „BANOVIĆI“ Banovići: Modrić Kadrija, Avdić Ismet,
Rahmanović Mevludin, Zukić Salih, Sinanović Edi, Jadraši
Senada i Alimanović Edina. Umjesto njih imenuju se novi članovi
Upravnog odbora: Hasanović Mehmed, Mušanović Safer,
Hasanagić Nurčo, Glibanović Fertik, Čamdžić Elvir, Rahmanović
Meris, Jahić Elvis, Brakić Vedrana i Dedić Selmin.
3. Karate klub „BANOVIĆI“ Banovići, predstavlja i
zastupa Glibanović Samir novoizabrani direktor Kluba umjesto
Hasanbašić Ekrema dosadašnjeg direktora.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003591/18 od 14.2.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 434, dana 14.2.2018. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. ORGANIZACIJA DEMOBILISANIH BORACA „23
MAJ“ KALESIJA, vrši promjenu predsjednika Skupštine tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Jahić Halila imenuje
novoizabrani predsjednik Ročević Omer.
2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva
ORGANIZACIJE DEMOBILISANIH BORACA „23 MAJ“
KALESIJA: Hasanović Rusmir i Zulić Jusuf. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Predsjedništva: Suljkanović Selim i
Husejnović Nedžad a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Alić
Mirzet, Aščić Alija, Imamović Muhamed, Mujanović Muhamed,

Petak, 06.07.2018. god
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Šmigalović Sead, Huremović Halil, Čanić Ibrahim, Osmanović
Mehmed i Loznica Ibro.
3. ORGANIZACIJU DEMOBILISANIH BORACA „23 MAJ“
KALESIJA predstavlja i zastupa : Ročević Omer novoizabrani
predsjednik Skupštine umjesto Jahić Halila dosadašnjeg
predsjednika i Alić Mirzet predsjednik Organizacije.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj : UP1-06/1-05-013449/18 od 13.4.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 93, dana 13.4.2018. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Udruženje penzionera/umirovljenika općine Banovići
vrši promjenu zamjenika predsjednika Izvršnog odbora tako što
se umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Kahrimanović
Enesa imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika Bojić Fehim.
2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora Udruženja
penzionera-umirovljenika općine Banovići: Kahrimanović Enes,
Čedić Derviš, Rahmanović Fajik, Pirić Safet, Hasić Ibrahim, Sarić
Ibrahim i Varešević Šahbaz. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Izvršnog odbora: Zejnilović Sakib, Mrkonjić Hasan, Brigić Ibrahim,
Kafedžić Bajro, Smajlović Sakib, Begić Belkija i Velagić Mujo, a i
dalje ostaju članovi Izvršnog odbora: Rahmanović Mehemed i Bojić
Fehim.
3. Udruženje penzionera/umirovljenika općine Banovići
predstavlja i zastupa Rahmanović Mehemed, predsjednik
Izvršnog odbora i Bojić Fehim novoizabrani zamjenik predsjednika
Izvršnog odbora umjesto Kahrimanović Enesa dosadašnjeg
zamjenika predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014929/18 od 14.5.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 316, dana 14.5.2018. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA
TUZLA, vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Čaušević Muhameda imenuje novoizabrani
predsjednik Banović Nikola i promjenu predsjednika Izvršnog odbora
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Jokić Gabrijela imenuje
novoizabrani predsjednik Belkić Jakub.
2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora
UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA TUZLA:
Jokić Gabrijel, Salković Muharem, Arnautović Mirza, Mašić Sadija,
Tanić Jovan, Osmanović Nedim, Čitaković Hasib, Banović Nikola,
Bradvić Ivo i Saletović Sulejman. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Izvršnog odbora: Belkić Jakub, Lakić Radoslav, Čaušević
Muhamed, Subašić Mirsad, Mašić Sadija, Šljivić Dževad, Halilović
Ševala, Matičević Mijo, Smajlović Amir i Piljić Ilija a i dalje ostaje
član Izvršnog odbora: Lonac Anđelko.
3. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA
TUZLA predstavlja i zastupa: Banović Nikola novoizabrani predsjednik
Skupštine umjesto Čaušević Muhameda dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015522/18 od 21.5.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II,
pod rednim brojem 114, dana 21.5.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. UDRUŽENJE
STUDENATA
ELEKTROTEHNIKE
EVROPE – LOKALNI KOMITET TUZLA vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Jurišić Jasmine imenuje novoizabrani predsjednik
Šerifović Meliha i promjenu potpredsjednika tako što se
umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Šerifović Melihe imanuje
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novoizabrani potpredsjednik Džaferović Haris.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA STUDENATA ELEKTROTEHNIKE EVROPE –
LOKALNI KOMITET TUZLA: Jurišić Jasmina, Dervišević Amila,
Šerifović Sabina, Okanović Mehmed i Pašalić Arijana. Umjesto
njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Murselović Eldar,
Mahmutbegović Nejra, Hasanović Edin, Helić Dženan i Gurdić
Azra, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Šerifović Meliha i
Džeferović Haris.
3. UDRUŽENJE
STUDENATA
ELEKTROTEHNIKE
EVROPE – LOKALNI KOMITET TUZLA predstavlja i zastupa
Šerifović Meliha, novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto
Jurišić Jasmine dosadašnjeg predsjednika, i
4. Džaferović Haris novoizabrani potpredsjednik Udruženja
umjesto Šerifović Melihe dosadašnjeg potpredsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014704/18 od 21.5.
2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
I pod rednim brojem 197, dana 21.5.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1.
UDRUŽENJE GLUHIH I NAGLUHIH OPĆINE
ŽIVINICE mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg
sjedišta u Živinicama ul. Omladinskih radnih brigade bb, sada
sjedište u Živinicama ul. Omladinskih radnih brigada broj 69.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA GLUHIH I NAGLUHIH OPĆINE ŽIVINICE: Softić
Damir, Greljo Zehrina, Okić Sejad i Meštrić Enver. Umjesto njih
imenuju se novi članovi Upravnog odbora:Fejzić Raif i Karić
Jakub a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora : Fejzić Vehid,
Adrović Edis i Tuholjaković Zahir.
3. UDRUŽENJE GLUHIH I NAGLUHIH OPĆINE ŽIVINICE
predstavlja i zastupa Fejzić Vehid predsjednik Udruženja.
Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Muhić Muhedinu
dosadašnjem sekretaru Udruženja.
4. Odobrava se
Statut UDRUŽENJA GLUHIH I
NAGLUHIH OPĆINE ŽIVINICE shodno Odluci od 3.3.2018.
godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014120/18 od 16.5.
2018. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I pod rednim brojem 238, dana 16.5.2018. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Udruženja građana oštećenog sluha opštine Banovići
vrši promjenu naziva tako što je sada naziv Udruženje gluhih i
nagluhih općine Banovići i promjenu skraćenog naziva tako što
je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva “UGOS” sada skraćeni
naziv UGN - općina Banovići .
2. Udruženje gluhih i nagluhih općine Banovići mijenja
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Banovićima,
Branilaca Banovića 10 sada sjedište u Banovićima ul. Alije
Dostovića broj 3.
3. Udruženje gluhih i nagluhih općine Banovići vrši
promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Mušanović Ibrahima imenuje
novoizabrani predsjednik Đerzić Safet.
4. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora:
Udruženja gluhih i nagluhih općine Banovići: Salihović Samir,
Hidanović Džemo, Mušanović Ibrahim i Mujarić Amir. Umjesto njih
imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Đerzić Safet, Softić
Damir, Fazlović Senad i Mujarić Mirsada a i dalje ostaje član
Upravnog odbora Behrić Samir.
5. Udruženje gluhih i nagluhih općine Banovići predstavlja
i zastupa Đerzić Safet novoizabrani predsjednik Upravnog
odbora umjesto Mušanović Ibrahima dosadašnjeg predsjednika.
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Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja: Mehudić Nedimu
dosadašnjem sekretaru Udruženja.
6. Odobrava se Statut Udruženja gluhih i nagluhih općine
Banovići shodno Odluci od 31.3.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013098/18 od 11.4.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 64, dana 11.4.2018. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta CRVENOG
KRIŽA OPĆINE ŽIVINICE shodno Odluci od 27.3.2018. godine.
2. Izmjena i dopuna Statuta Crvenog križa kako je
navedeno u prethodnom stavu upisana je u Registar udruženja u
knjigu I, pod rednim brojem 64, dana 11.4.2018. godine.
243
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014172/18 od 11.5.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu
I, pod rednim brojem 264, dana 11.5.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora
UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE KLADANJ:
Čamdžić Mehmedalija, Mešanović Sifet i Jusić Safet. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Izvršnog odbora: Selimbašić Zumra, Herić
Hazem i Čeušević Ćazim a i dalje ostaju članovi Izvršnog odbora:
Vejzović Hariz, Gojačić Enver, Mazalović Fehim, Selimbašić Šefko,
Kuljanin Jusuf i Halilović Zilkadir.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010716 / 18 od 14.5.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I
pod rednim brojem 385 , dana 14.5.2018. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. ORGANIZACIJA DEMOBILISANIH BORACA – KALESIJA
vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Omerović Mahmuta imenuje novizabrani predsjednik
Mehić Velid.
2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva
ORGANIZACIJE DEMOBILISANIH BORACA - KALESIJA :
Mujkanović Fikret i Omerović Mahmut. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Predsjedništva: Halilović Hasan i Husić Ramo a i dalje
ostaju članovi Predsjedništva: Mehić Velid, Hujdur Mehmedalija,
Bećirbašić Husein, Muratović Meho, Požegić Hazim, Padžić Safet
i Hodžić Nazif.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015983/18 od 08.05.2018.
godine u Registar udruženja u knjigu II, pod rednim brojem 139/18,
dana 08.05.2018. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Udruženje žena „PODSTREK“ mijenja sjedište tako što je
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ul. 18. Hrvatske brigade broj
58, sada sjedište u Tuzli, ul. Alije Izetbegovića 27/II/52.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja žena
„PODSTREK“, shodno Odluci od 04.05.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014927/18 od 14.5.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 365, dana 14.5.2018. godine upisana
je sljedeća promjena:

Petak, 06.07.2018. god

1. SAVEZ UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIRO-VLJENIKA
TUZLANSKOG KANTONA vrši promjenu predsjednika Skupštine
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Halilović Hase
imenuje novoizabrani predsjednik Kamenjašević Ibrahim i promjenu
predsjednika Izvršnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Kunto Fadila imenuje novoizabrani predsjednik
Halilović Haso.
2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora SAVEZA
UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA TUZLANSKOG
KANTONA : Kunto Fadil, Pranjkić Franjo, Rahmanović Mehmed,
Miljanović Cvija, Selimović Sadik, Konjić Hasan, Džidić Samid,
Mustafić Enver, Alić Ismet, Okić Rašid i Salkanović Dževad.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Izvršnog odbora: Halilović
Haso, Jokić Gabrijel, Čaušević Muhamed, Delić Faruk, Hasić
Ibrahim, Hodžić Salko, Huseljić Vehid , Kadić Jusuf, Milinković
Sulejman, Mujčinović Mensur i Mujkić Salih a i dalje ostaju članovi
Izvršnog odbora: Bešić Ismet, Hasanović Osman, Mrkanović
Rifet i Vejzović Hariz.
3. SAVEZ UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIRO-VLJENIKA
TUZLANSKOG KANTONA predstavlja i zastupa: Kamenjašević
Ibrahim novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto Halilović Hase
dosadašnjeg predsjednika i Halilović Haso novozabrani predsjednik
Izvršnog odbora umjesto Kunto Fadila dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-016088 /18 od 11.5.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 71, dana 11.5.2018. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Šahovski savez Tuzlanskog kantona mijenja sjedište
tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. Ismeta
Mujezinovića broj 15 sada sjedište u Tuzli Maršala Tita broj 70.
2. Šahovski savez Tuzlanskog kantona vrši promjenu
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Pilavdžić Hamdije imenuje novoizabrani predsjednik
Redžepović Mustafa, promjenu predsjednika Upravnog
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Čengić
Šemsudina imanuje novoizabrani predsjednik Ćorić Ahmed i
promjenu zamjenika predsjednika Upravnog odbora tako što se
umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Mahmutbegović
Midhata imenuje novizabrani zamjenik Karahmetović Adnan.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Šahovskog saveza Tuzlanskog kantona: Bečić Dževad, Čengić
Šemsudin, Fejzić Semir, Gutić Goran, Mujkanović Alija i Okičić
Nermin. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: , Karahmetović Adnan i Ahmed Čorić a i dalje ostaju
članovi Upravnog odbora: Budimir Boris, Hadžiibrišević Nusret i
Mahmutbegović Midhat.
4. Šahovski savez Tuzlanskog kantona
predstavlja
i zastupa Ćorić Ahmed, novoizabrani predsjednik Upravnog
odbora umjesto Čengić Šemsudina dosadašnjeg predsjednika,
Karahmetović
Adnan novoizabrani zamjenik predsjednika
umjesto Mahmutbegović Midhata dosadašnjeg zamjenika
predsjednika i Buljubašić Sabahudin novizabrani sekretar
umjesto Nurkić Alije dosadašnjeg sekretara.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Šahovskog
saveza Tuzlanskog kantona shodno Odluci od 26.4.2018.
godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015816/17 od 10.5.2017.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 430, dana 10.5.2017. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. RADIO KLUB “TUZLA” TUZLA
vrši promjenu
predsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Mašić Murisa, imenuje novoizabrani predsjednik Gadžo Almir.

Petak, 06.07.2018. god
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2. RADIO KLUB “TUZLA” TUZLA predstavlja i zastupa
Gadžo Almir, novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Mašić
Murisa dosadašnjeg predsjednika, Prestaje pravo predstavljanja i
zastupanja Muratović Azizu, dosadašnjem dopredsjedniku Kluba.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012878/18 od 11.4.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II ,
pod rednim brojem 689/12, dana 11.4.2018. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Klub borilačkih sportova – Kung Fu Wu Shu
“MAJSTOR” mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg
sjedišta u Kladnju, Stupari, Crijepčići bb, sada sjedište u Kalesiji,
Tojšići bb.
2. Klub borilačkih sportova – Kung Fu Wu Shu
“MAJSTOR” vrši promjenu predsjednika Kluba, tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Goletić Mustafe imenuje
novoizabrani predsjednik Hrnjić Mehmed.
Klub borilačkih sportova – Kung Fu Wu Shu “MAJSTOR” za
predsjednika Skupštine imenuje Hrnjić Edinu.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Kluba
borilačkih sportova – Kung Fu Wu Shu “MAJSTOR”: Goletić
Mustafa, Burek Edina i Hrnjić Sadeta. Umjesto njih imenuju se
novi članovi Upravnog odbora: Hrnjić Mehmed, Hrnjić Edina i
Burek Mediha.
4. Klub borilačkih sportova – Kung Fu Wu Shu “MAJSTOR”
predstavlja i zastupa Hrnjić Mehmed novoizabrani predsjednik
Kluba umjesto Goletić Mustafe dosadašnjeg predsjednika i Hrnjić
Edina dopredsjednik Kluba.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Kluba borilačkih
sportova – Kung Fu Wu Shu “MAJSTOR”shodno Odluci od
31.3.2018.godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008610/18 od 12.3.2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I ,
pod rednim brojem 95/13, dana 12.3.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Vijeća mladih
Tuzlanskog kantona shodno Odluci od 28.1.2018. godine.
2. Izmjena i dopuna Statuta kako je navedeno u
prethodnom stavu upisana je u Registar udruženja u knjigu I
pod rednim brojem 95/13, dana 12.3.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012245/18 od 6.4.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 180/14, dana 6.4.2018. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Upisuje se prestanak rada Udruženja za pružanje
informativne pomoći – AB Centar u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona u knjigu I pod rednim brojem 180/14.
2. Udruženje je prestalo sa radom 27.3.2018. godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011746/18 od 3.4. 2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I
pod rednim brojem 18/13, dana 3.4.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Vijeće mladih općine Gračanica vrši promjenu
predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Ibrić Jasmina imenuje novoizabrani predsjednik
Đogić Damir.
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2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Vijeća
mladih općine Gračanica: Memić Armin i Bajrić Eldar. Umjesto
njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Devedžić Nedžad
i Grbić Kerim a i dalje ostaje član Upravnog odbora: Šehić
Muharem.
3. Vijeće mladih općine Gračanica predstavlja i zastupa
Šehić Muharem predsjednik Udruženja i Grbić Kerim zamjenik
predsjednika Udruženja.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Vijeća mladih
općine Gračanica shodno Odluci od 25.2.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005272/18 od 14.2.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 205/14, dana 14.2.2018. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Upisuje se prestanak rada Udruženja građana
Kozmetički studio „Ljepota“ u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 205/14.
2. Udruženje je prestalo sa radom 1.2.2018. godine,
danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015711/18 od 11.5.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 316/15, dana 11.5.2018. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJA GRAĐANA
PRAVNA ALTERNATIVA u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona u knjigu I pod rednim brojem 316/15.
2. Udruženje je prestalo sa radom 30.4.2018. danom
donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015918/18 od 09.05.2018.
godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim brojem 447/16,
dana 09.05.2018. godine, upisane su slijedeće promjene:
1. Udruženje „NOVI ZVUK – NEW SOUND“, mijenja
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ulica
Armije RBiH broj 34/XI, sada sjedište u Tuzli, ulica Titova broj
76/I/6.
2.
Udruženje „NOVI ZVUK – NEW SOUND“, za
potpredsjednika Udruženja imenuje Buro Ivana.
3. Udruženja „NOVI ZVUK – NEW SOUND“, predstavlja
i zastupa Čamdžić Vanja, predsjednik Udruženja i Buro Ivan,
potpredsjednik Udruženja.
4 Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja „NOVI
ZVUK – NEW SOUND“, shodno Odluci od 04.04.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012366/18 od 11.4. 2018.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II ,
pod rednim brojem 644/12, dana 11.4.2018. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje građana VIZIONAR mijenja sjedište tako
što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. Armije BiH 15/1
sada sjedište u Kladnju ul. Kladanjskih brigade broj 1 sprat VI/22.
2. Udruženje građana VIZIONAR vrši promjenu
potpredsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg
potpredsjednika Mustačević Amera imenuje novoizabrani
potpredsjednik Čolo Dženana.
Udruženje građana VIZIONAR imenuje za predsjednika
Skupštine Hrustemović Zijada.
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3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja građana VIZIONAR Čolo Ensur, Mustačević Amer i
Jaganjac Šukrija.
4. Udruženje građana VIZIONAR predstavlja i zastupa
Čolo Ensur predsjednik Udruženja i Čolo Dženana novoizabrani
potpredsjednik
Udruženja
umjesto
Mustačević Amera
dosadašnjeg potpredsjednika.
5. Odobrava se dopuna djelatnosti Udruženja građana
VIZIONAR tako da se dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa:
„- Njegovanje i istraživanje istorijskog nasljeđa naselja
„Kula“ u Tuzli i njegovanje istorijskog puta PTDČ „Balta“.
6. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženje
građana VIZIONAR shodno Odluci od 24.3.2018. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013329/18 od 09.05.2018.
godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim brojem 20,
dana 09.05.2018. godine, upisane su slijedeće promjene:
1. UDRUŽENJE GRAĐANA KULTURNO-UMJETNIČKOG
DRUŠTVA „27. JULI“, vrši promjenu predsjednika Skupštine,
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Memić Ilijaza,
imenuje novoizabrani predsjednik Omerdić Nedim i promjenu
predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Muminović Muhameda, imenuje novoizabrani
predsjednik Muminović Saudin.
2. Razrještavaju se raniji članovi
Upravnog odbora
UDRUŽENJA GRAĐANA KULTURNO-UMJETNIČKOG DRUŠTVA
„27. JULI“: Muminović Muhamed, Memić Ilijaz i Mujkić Kasim.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Muminović
Saudin, Mujkić Emir i Sejfić Faik, a i dalje ostaju članovi Upravnog
odbora: Mujkić Bego, Muratović Mensudin i Osmanović Seniba.
3. UDRUŽENJE GRAĐANA KULTURNO-UMJETNIČKOG
DRUŠTVA „27. JULI“predstavlja i zastupa Omerdić Nedim,
novoizabrani predsjednik Skupštine, umjesto Memić Ilijaza
dosadašnjeg predsjednika, Muminović Saudin novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora, umjesto Muminović Muhameda
dosadašnjeg predsjednika i Sejfić Faik novizabrani sekretar,
umjesto Memić Asima dosadašnjeg sekretara
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OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED
Broj: 029-0-DN-18-007 636
Kalesija, 05.06.2018.godine

Petak, 06.07.2018. god

007 636 od 04.05.2018. godine privremenog zastupnika u osobi
advokata Paščanović Envera 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
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
Broj: 33 0 P 075207 17 P
Živinice, 21.06.2018. godine
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, sudija
Luciji Tadić
u pravnoj stvari tužitelja Ljiljane Novaković kći Miluna iz
Banovića i Pejanović rođ. Šarčević Ljiljane kći Velimira iz
Modriče, zastupane po punomoćniku Akifu Kadrić, advokatu
iz Živinica protiv tuženih Alija Ikanović, Šarić Ajka, Ikanović
Abdulah, Rizvić Ramiza, Đerzić Nusret, Đerzić Ismet, Đerzić
Salko, Đerzić Pašan, Bošnjaković Nusreta, Kahvedžić Fata,
Mulavdić Ismeta, Ikanović Sejfulah, Čergić Razija, Ikanović
Rasim, Šugić Ševala, Haskić Alma, Dostavić Hanka, Ikanović
Mustafa, radi utvrđivanja posjeda, van ročišta dana 21.06.2018.
godine, donio je sljedeći

O G L A S
Rješenjem ovog suda broj: 33 0 P 075207 17 P od
06.06.2018. godine, na osnovu člana 296., 297. i 298. Zakona
o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik
tuženim Mulavdić Ismeti rođ. Đerzić kći Pašana iz Gornje
Višće, Šugić Ševali kći Nezira iz Podgorja i Haskić Almi kći
Nezira iz Brezovače, sada nepoznate adrese u osobi Pilavdžić
Sedini, advokatu iz Živinica, a u predmetu spora koji se vodi
kod ovog suda po tužbi tužitelja Ljiljane Novaković kći Miluna
iz Banovića i Pejanović rođ. Šarčević Ljiljane kći Velimira iz
Modriče, zastupane po punomoćniku Akifu Kadrić, advokatu iz
Živinica, radi utvrđivanja posjeda,
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženim
postavio
staraoca.
S U D I JA
Lucija Tadić
260

Općinski sud u Kalesiji, izdaje sljedeći:

OGL AS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Kalesiji u postupku predlagača Islamska
zajednica u BiH, Medžlis Islamske zajedmice Kalesija, zastupan
po punomoćniku Fazlić Nuriji, advokatu iz Kalesije,
radi
uspostave ZK uloška, protivnicima predlagača Halilović (Halil)
Mehmedu, Halilović (Osman) Nurifu, Halilović (Osman) Beši,
Musić rođ. Halilović Esmi, Mršić rođ. Halilović Sadiji, Halilović
(Osman) Šehidi, Mustafić (Hašim) Hašimu, Halilović rođ. Mustafić
Šahi, Mustafić (Husein) Muharemu, Alić Hanči, Križevac (Salkan)
Salihu, Križevac (Salkan) Mizi, Križevac rođ. Halilović Hatiji,
Mustafić rođ. Šljivić Nazi, Mustafić (Salih) Hazimu, Mustafić (Salih)
Enveru, Mustafić (Salih) Sakibu, Mustafić (Salih) Behiji i Mustafić
(Salih) Zehriji, koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u zk. ul.
broj 5642 KO Prnjavor, postavio je Rješenjem broj 029-0-DN-18-

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
Broj: 33 0 P 075853 17 P
Živinice, 21.06.2018. godine
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, sudija Luciji Tadić u
pravnoj stvari tužitelja Šišić Mensura sin Sakiba, Šišići bb,
općina Živinice, zastupan po punomoćniku Salkanović Zurijeti
advokatu iz Živinica, protiv tužene Šišić rođ. Kahrimanović
Ferze kći Senaida, Osmaci, općina Kalesija,
radi razvoda
braka, van ročišta dana 21.06.2018. godine, donio je sljedeće

Petak, 06.07.2018. god
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O G L A S
Rješenjem ovog suda broj: 33 0 P 075853 17 P od
09.04.2018. godine, na osnovu člana 296., 297. i 298. Zakona
o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik
tuženoj Šišić rođ. Kahrimanović Ferzi kći Senaida, Osmaci,
općina Kalesija, sada nepoznatog boravišta u osobi Džizić Fatiji
kći Hasana iz Suhe, općina Živinice, a u predmetu spora koji
se vodi kod ovog suda po tužbi tužitelja Šišić Mensura sin
Sakiba, Šišići bb, općina Živinice, zastupan po punomoćniku
Salkanović Zurijeti advokatu iz Živinica, radi razvoda braka.
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne
obavijesti
sud da je tuženoj
postavio
staraoca.
S U D I JA
Lucija Tadić
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OGLAŠAVANJE DOKUMENTA
NEVAŽEĆIM
Oglašava se nevažećom diploma o završenom prvom
ciklusu studija za sticanje akademske titule i stručno zvanje
BACHELOR SPECIJALNE EDUKACIJE I RAHABILITACIJE na
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na
ime Kosana (Petar) Nikolić iz Bijeljine, rođena 06.08.1991.godine,
izdata od strane Univerziteta u Tuzli, 27.10. 2014. godine, broj:
2/33-II/14
262
Oglašava se nevažećom diploma o naučnom stepenu
doktora nauka na ime Sabina Alije Hrustić, rođena 01.04.1985.
godine u Tuzli, izdata 22.12. 2015. godine od strane Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek: Matematika,
broj: 717.
263
Oglašava se nevažećom diploma o završenom prvom
ciklusu studija za sticanje akademske titule i stručno zvanje
DIPLOMIRANI INŽINJER MEDICINSKO-LABORATORIJSKE
DIJAGNOSTIKE, odsjek Visoka zdravstvena škola, studij
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, na Medicinskom fakultetu
Univerziteta u Tuzli, na ime Amar Smajil Beganović iz Tuzle,
rođen 05.11.1993.godine, izdata od strane Univerziteta u Tuzli,
30.11. 2017. godine, broj: 7/54-I-MLD.
264
Oglašava se nevažećim indeks na ime Narcis Zulić iz
Kalesije, izdat 2016. godine od strane Medicinskog fakulteta u
Tuzli ,odsijek Zdravstvenih studija, broj: I-159/16-R-SZ.
265
Oglašava se nevažećim indeks na ime Medina Mujanović
iz Banovića, izdat 2016. godine od strane Edukacijskorehabilitaciong fakulteta u Tuzli, odsijek Logopedija i audiologija,
broj: I-13/16-L.
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