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384384
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97, 3/99 и „Службене подрињског кантона“, бр. 7/97, 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 3/99, 10/00, 14/02, новине Тузланског кантона“, бр. 3/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
15.06.2015. године, доноси 15.06.2015. године, доноси 

З  А  К  О  НЗ  А  К  О  Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНАО ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ЗАВОДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА О ЗАВОДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНАТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 1.Члан 1.

У Закону о Заводу здравственог осигурања У Закону о Заводу здравственог осигурања 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“ бр. 14/99 и 15/13), у члану 6. у ставу 1. алинеји кантона“ бр. 14/99 и 15/13), у члану 6. у ставу 1. алинеји 
8. на крају текста зарез се брише и  додаје се нови текст 8. на крају текста зарез се брише и  додаје се нови текст 
који гласи: „и друге послове у складу са међународним који гласи: „и друге послове у складу са међународним 
уговорима о социјалном осигурању у дијелу који се уговорима о социјалном осигурању у дијелу који се 
односи на обавезно здравствено осигурање,“.односи на обавезно здравствено осигурање,“.

Члан 2.Члан 2.

У члану 14. у ставу 2. текст „већа од 50.000. У члану 14. у ставу 2. текст „већа од 50.000. 
КМ“ замјењује се текстом „већа од 50.000,00 КМ са КМ“ замјењује се текстом „већа од 50.000,00 КМ са 
припадајућим порезима,“.припадајућим порезима,“.

Члан 3.Члан 3.

У члану 15. став 1. брише се.У члану 15. став 1. брише се.

Члан 4.Члан 4.

У члану 18. иза става 1. додаје се нови став 2., који У члану 18. иза става 1. додаје се нови став 2., који 
гласи:гласи:

„Директор Кантоналног завода именује са на „Директор Кантоналног завода именује са на 
основу јавног конкурса у складу са законом“.основу јавног конкурса у складу са законом“.

Досадашњи став 3. мијења се и гласи:Досадашњи став 3. мијења се и гласи:
„За директора Кантоналног завода може се „За директора Кантоналног завода може се 

именовати лице које поред општих услова утврђених именовати лице које поред општих услова утврђених 
законом има ВСС/VII степен стручне спреме, завршен законом има ВСС/VII степен стручне спреме, завршен 
правни, економски или медицински факултет или високо правни, економски или медицински факултет или високо 
образовање према Болоњском систему студирања које образовање према Болоњском систему студирања које 
се вреднује са најмање 240 ЕЦТС бодова за правни се вреднује са најмање 240 ЕЦТС бодова за правни 
и економски факултет, односно 360 ЕЦТС бодова за и економски факултет, односно 360 ЕЦТС бодова за 
медицински факултет и најмање пет година искуства у медицински факултет и најмање пет година искуства у 
струци“.струци“.

Досадашњи ставови 2., 3., 4. и 5. постају ставови Досадашњи ставови 2., 3., 4. и 5. постају ставови 
3., 4., 5. и 6.3., 4., 5. и 6.

Члан 5.Члан 5.

Члан 18а. мијења се и гласи:Члан 18а. мијења се и гласи:
„Директор Кантоналног завода може бити „Директор Кантоналног завода може бити 

разријешен дужности и прије истека мандата на који је разријешен дужности и прије истека мандата на који је 
именован ако:именован ако:

- директор то лично захтијева,- директор то лично захтијева,
- се утврди да је одговоран за незаконит и - се утврди да је одговоран за незаконит и 

неуспјешан рад Кантоналног завода,неуспјешан рад Кантоналног завода,
- се утврди да има личне и друге интересе који су - се утврди да има личне и друге интересе који су 

у супротности са интересима Кантоналног завода и у у супротности са интересима Кантоналног завода и у 
другом случају постојања сукоба интереса,другом случају постојања сукоба интереса,

- испуњава законске услове за престанак уговора - испуњава законске услове за престанак уговора 
о раду, ио раду, и

- у другим случајевима утврђеним законом и - у другим случајевима утврђеним законом и 
статутом Кантоналног завода.“статутом Кантоналног завода.“

Члан 6.Члан 6.

У члану 22. у ставу 2. иза алинеје 3. додаје се нова У члану 22. у ставу 2. иза алинеје 3. додаје се нова 
алинеја 4., која гласи: алинеја 4., која гласи: 

„- дјелатности кантоналног завода“.„- дјелатности кантоналног завода“.
Алинеје 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. и 15. Алинеје 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. и 15. 

постају алинеје 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,15. постају алинеје 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,15. 
и 16.и 16.

Члан 7.Члан 7.

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                   Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРЕДСЈЕДНИКПРЕДСЈЕДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
               С к у п ш т и н а                                   С к у п ш т и н а                    
           Број: 01-02-430-9/14                            Сенад Алић, с.р.           Број: 01-02-430-9/14                            Сенад Алић, с.р.
      Тузла, 15.06.2015. године      Тузла, 15.06.2015. године

385385
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“ бр. 7/97 и 3/99 и „Службене подрињског кантона“ бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
15.06.2015. године, доноси15.06.2015. године, доноси

З  А  К  О  НЗ  А  К  О  Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ ДИРЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ УСТАНОВЕ ДИРЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ 
ЦЕСТА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНАЦЕСТА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
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Члан 1.Члан 1.

У Закону о оснивању Јавне установе Дирекција У Закону о оснивању Јавне установе Дирекција 
регионалних цеста Тузланског кантона („Службене регионалних цеста Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, број 12/13) у члану 15. у новине Тузланског кантона“, број 12/13) у члану 15. у 
тачки ц) ријечи „и прати његово извршење“ замјењују тачки ц) ријечи „и прати његово извршење“ замјењују 
се ријечима „уз сагласност Владе Кантона,“.се ријечима „уз сагласност Владе Кантона,“.

Тачка е) мијења се и гласи: „е) прати извршење Тачка е) мијења се и гласи: „е) прати извршење 
годишњег плана рада и финансијског плана, те усваја годишњег плана рада и финансијског плана, те усваја 
извјештај о раду и финансијском пословању,“.извјештај о раду и финансијском пословању,“.

Члан 2.Члан 2.

У члану 17. у ставу (3) ријечи „технички, У члану 17. у ставу (3) ријечи „технички, 
економски или правни факултет“, замјењују се ријечима економски или правни факултет“, замјењују се ријечима 
„технички факултет, економски, правни или други „технички факултет, економски, правни или други 
факултет друштвених наука или високо образовање факултет друштвених наука или високо образовање 
према Болоњском систему студирања које се вреднује према Болоњском систему студирања које се вреднује 
са најмање 240 ЕЦТС бодова“.са најмање 240 ЕЦТС бодова“.

Члан 3.Члан 3.

У члану 22. став (1) мијења се и гласи:У члану 22. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Министарство врши управни надзор над „(1) Министарство врши управни надзор над 

радом Дирекције, надзор у обављању послова из радом Дирекције, надзор у обављању послова из 
надлежности Дирекције који представљају вршење надлежности Дирекције који представљају вршење 
јавних овлашћења, те надзор над стручним радом јавних овлашћења, те надзор над стручним радом 
Дирекције“. Дирекције“. 

Члан 4.Члан 4.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                   Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРЕДСЈЕДНИКПРЕДСЈЕДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
               С к у п ш т и н а                                   С к у п ш т и н а                    
           Број: 01-02-366-4/15                            Сенад Алић, с.р.           Број: 01-02-366-4/15                            Сенад Алић, с.р.
      Тузла, 15.06.2015. године      Тузла, 15.06.2015. године

386386
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског Кантона („Службене новине Тузланског-Тузланског Кантона („Службене новине Тузланског-
подрињског кантона“ бр. 7/97, 3/99 и „Службене подрињског кантона“ бр. 7/97, 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), члана 234. став 2.  Закона о здравственој 6/04 и 10/04), члана 234. став 2.  Закона о здравственој 
заштити („Службене новине Федерације БиХ“, бр. заштити („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
46/10 и 75/13), на приједлог Владе Тузланског кантона, 46/10 и 75/13), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
15.06.2015. године, д о н о с и15.06.2015. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  УО  Д  Л  У  К  У
о преузимању оснивачких права надо преузимању оснивачких права над

Јавном здравственом установом Општа болница Јавном здравственом установом Општа болница 
„Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница„Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница

ДИО ПРВИ – УВОДНИ ДИОДИО ПРВИ – УВОДНИ ДИО

Члан 1.Члан 1.
(Оснивач)(Оснивач)

Овом одлуком Скупштина Тузланског кантона Овом одлуком Скупштина Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Оснивач) преузима права и обавезе (у даљем тексту: Оснивач) преузима права и обавезе 
оснивача Јавне здравствене установе Општа болница оснивача Јавне здравствене установе Општа болница 
„Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница, и усклађује „Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница, и усклађује 
организацију и пословање са одредбама Закона о организацију и пословање са одредбама Закона о 
здравственој заштити („Службене новине Федерације здравственој заштити („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 46/10 и 75/13), (у даљем тексту: Федерални БиХ“, бр. 46/10 и 75/13), (у даљем тексту: Федерални 
закон).закон).

Члан 2.Члан 2.
(Назив и сједиште)(Назив и сједиште)

(1) Јавна здравствена установа Општа болница „Др. (1) Јавна здравствена установа Општа болница „Др. 
Мустафа Бегановић“ Грачаница је јавна здравствена Мустафа Бегановић“ Грачаница је јавна здравствена 
установа која наставља са радом и послује под установа која наставља са радом и послује под 
називом: Јавна здравствена установа Општа болница називом: Јавна здравствена установа Општа болница 
„Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница (у даљем тексту: „Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница (у даљем тексту: 
Болница), у државној својини.Болница), у државној својини.

(2) Сједиште Болнице је у Грачаници, Улица (2) Сједиште Болнице је у Грачаници, Улица 
Мехмеда Ахметбеговића 50.Мехмеда Ахметбеговића 50.

Члан 3.Члан 3.
(Статус правног лица)(Статус правног лица)

Болница има својство правног лица и уписана је у Болница има својство правног лица и уписана је у 
судски регистар код надлежног суда у Тузли.судски регистар код надлежног суда у Тузли.

Члан 4.Члан 4.
(Дјелатност)(Дјелатност)

(1) Дјелатност Болнице је пружање услуга (1) Дјелатност Болнице је пружање услуга 
специјалистичко-консултативне и болничке здравствене специјалистичко-консултативне и болничке здравствене 
заштите на секундарном нивоу, и то: дијагностике, заштите на секундарном нивоу, и то: дијагностике, 
лијечења, медицинске рехабилитације, здравстене његе лијечења, медицинске рехабилитације, здравстене његе 
болесника, те осигурања боравка и прехране болесника болесника, те осигурања боравка и прехране болесника 
за подручје Тузланског кантона (у даљем тексту: за подручје Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Кантон).Кантон).

(2) У  оквиру дјелатности из  става  (1)  овог  члана, (2) У  оквиру дјелатности из  става  (1)  овог  члана, 
Болница  има организована болничка одјељења,  и то:Болница  има организована болничка одјељења,  и то:

a) одјељење хирургијеa) одјељење хирургије
б) одјељење интерне медицинеб) одјељење интерне медицине
ц) одјељење гинекологије и породиљствац) одјељење гинекологије и породиљства
д) одјељење педијатријед) одјељење педијатрије
e) одјељење  неурологијеe) одјељење  неурологије
(3) Поред болничких одјељења из става (2) овог (3) Поред болничких одјељења из става (2) овог 

члана, Болница има и јединице за:члана, Болница има и јединице за:
а)  специјалистичко-консултативну дјелатност,а)  специјалистичко-консултативну дјелатност,
б)  радиолошку дијагностику, б)  радиолошку дијагностику, 
ц)   лабораторијску дијагностику,ц)   лабораторијску дијагностику,
д)  снабдијевање лијековима и медицинским д)  снабдијевање лијековима и медицинским 

производима - болничку апотекупроизводима - болничку апотеку
е)   трансфузиолошку дјелатност,е)   трансфузиолошку дјелатност,
ф)   ургентно збрињавање,ф)   ургентно збрињавање,
г)   стерилизацију,г)   стерилизацију,
h) анестезиологију, реаниматологију и интензи-h) анестезиологију, реаниматологију и интензи-

вно лијечење, вно лијечење, 
и) центар за дијализу,и) центар за дијализу,
ј)    микробиолошку и биохемијску дијагностику иј)    микробиолошку и биохемијску дијагностику и
к)   мртвачницу.к)   мртвачницу.
(4) У  складу  са  Одлуком  о  класификацији (4) У  складу  са  Одлуком  о  класификацији 

дјелатности  Босне  и Херцеговине („Службени гласник  дјелатности  Босне  и Херцеговине („Службени гласник  
БиХ“, број 47/10), дјелатност Болнице обухваћа следеће БиХ“, број 47/10), дјелатност Болнице обухваћа следеће 
разреде:разреде:

а)   86.10 - Дјелатност болницаа)   86.10 - Дјелатност болница
б)   86.21 - Дјелатност опште медицинске праксеб)   86.21 - Дјелатност опште медицинске праксе
ц)  86.22 - Дјелатност специјалистичке медицинске ц)  86.22 - Дјелатност специјалистичке медицинске 

праксе праксе 

Члан 5.Члан 5.
(Статут)(Статут)

(1) Статут  је  основни  општи акт  Болнице,  (1) Статут  је  основни  општи акт  Болнице,  
који  доноси  Управни одбор уз обавезну сагласност који  доноси  Управни одбор уз обавезну сагласност 
Оснивача.Оснивача.

(2) Статутом Болнице се уређују основна питања (2) Статутом Болнице се уређују основна питања 
везана за рад Болнице, и то:везана за рад Болнице, и то:

а)   назив и сједиште Оснивача Болнице;а)   назив и сједиште Оснивача Болнице;
б)  назив и сједиште Болнице;б)  назив и сједиште Болнице;
ц)   дјелатност Болнице;ц)   дјелатност Болнице;
д)  извори и начин обезбјеђења средстава за рад д)  извори и начин обезбјеђења средстава за рад 

Болнице;Болнице;
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е) начин располагања вишком прихода над е) начин располагања вишком прихода над 
расходима и начин на који се покрива вишак расхода расходима и начин на који се покрива вишак расхода 
над приходима Болнице;над приходима Болнице;

ф)   права и обавезе Оснивача у погледу обављања ф)   права и обавезе Оснивача у погледу обављања 
дјелатности због које је Болница основана;дјелатности због које је Болница основана;

г)  међусобна права и обавезе Болнице и Оснивача г)  међусобна права и обавезе Болнице и Оснивача 
Болнице;Болнице;

х)  именовање и разрјешење директора и органа х)  именовање и разрјешење директора и органа 
управљања Болнице,управљања Болнице,

и) стручни органи Болнице, мандат  чланова и) стручни органи Болнице, мандат  чланова 
стручних органа Болнице, начин избора и  финансирање;стручних органа Болнице, начин избора и  финансирање;

ј)  лице које ће до именовања директора Болнице ј)  лице које ће до именовања директора Болнице 
обављати послове и вршити овлашћења директора обављати послове и вршити овлашћења директора 
Болнице, Болнице, 

к)  и друга питања од значаја за рад Болнице.к)  и друга питања од значаја за рад Болнице.

Члан 6.Члан 6.
(Статусне промјене и промјена дјелатности)(Статусне промјене и промјена дјелатности)
(1) Болница не може вршити статусне промјене (1) Болница не може вршити статусне промјене 

(промјена назива, сједишта и друге промјене утврђене (промјена назива, сједишта и друге промјене утврђене 
законом), без сагласности Оснивача.законом), без сагласности Оснивача.

(2) Промјену или проширење дјелатности Болница (2) Промјену или проширење дјелатности Болница 
не може обавити без сагласности министра здравства не може обавити без сагласности министра здравства 
Тузланског кантона (у даљем тексту: министар), која Тузланског кантона (у даљем тексту: министар), која 
се даје у форми рјешења, а на начин и у поступку се даје у форми рјешења, а на начин и у поступку 
прописаним Федералним законом.прописаним Федералним законом.

Члан 7.Члан 7.
(Права и обавезе)(Права и обавезе)

Даном ступања на снагу ове одлуке Болница Даном ступања на снагу ове одлуке Болница 
задржава право коришћења државне имовине што задржава право коришћења државне имовине што 
подразумијева објекте и опрему, са свим правима и подразумијева објекте и опрему, са свим правима и 
обавезама у погледу имовине и запосленика, и преузима обавезама у погледу имовине и запосленика, и преузима 
и друга права и обавезе Јавне здравствене установе и друга права и обавезе Јавне здравствене установе 
Општа болница „Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница.Општа болница „Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница.

Члан 8.Члан 8.
(Закуп)(Закуп)

(1) Болница може дио својих здравствених и (1) Болница може дио својих здравствених и 
нездравствених капацитета (простор и опрему) издати нездравствених капацитета (простор и опрему) издати 
у закуп, уколико то не ремети обављање дјелатности у закуп, уколико то не ремети обављање дјелатности 
Болнице.Болнице.

(2) Управни одбор Болнице сваке календарске (2) Управни одбор Болнице сваке календарске 
године одлуком утврђује вишак здравственог и године одлуком утврђује вишак здравственог и 
нездравственог простора, а уз претходно прибављено нездравственог простора, а уз претходно прибављено 
позитивно мишљење министра.позитивно мишљење министра.

(3) Након прибављеног позитивног мишљења (3) Након прибављеног позитивног мишљења 
министра и одлуке Управног одбора Болнице, директор министра и одлуке Управног одбора Болнице, директор 
Болнице расписује јавни оглас за прикупљање Болнице расписује јавни оглас за прикупљање 
понуда за давање у закуп јединица закупа, у складу понуда за давање у закуп јединица закупа, у складу 
са Федералним законом и прописима који регулишу са Федералним законом и прописима који регулишу 
област јавних набавки.област јавних набавки.

Члан 9. Члан 9. 
(Средства рада)(Средства рада)

Средства за рад и развој Болница остварује:Средства за рад и развој Болница остварује:
а)   уговором са Заводом здравственог осигурања а)   уговором са Заводом здравственог осигурања 

Тузланског кантонаТузланског кантона
б)  уговором са Заводом здравственог осигурања и б)  уговором са Заводом здравственог осигурања и 

реосигурања Федерације БиХ,реосигурања Федерације БиХ,
ц)  уговором са Министарством здравства ц)  уговором са Министарством здравства 

Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство),Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство),
д)  уговором са факултетима и другим високим д)  уговором са факултетима и другим високим 

школама здравственог усмјерења,школама здравственог усмјерења,
е)   уговором на основу проширеног и добровољног е)   уговором на основу проширеног и добровољног 

здравственог осигурања,здравственог осигурања,
ф)   из средстава Оснивача,ф)   из средстава Оснивача,
г)  из средстава буџета Федерације Босне и г)  из средстава буџета Федерације Босне и 

Херцеговине, Кантона односно јединица локалне Херцеговине, Кантона односно јединица локалне 
самоуправе,самоуправе,

х)  из учешћа корисника здравствене заштите у х)  из учешћа корисника здравствене заштите у 
покрићу дијела или укупних трошкова здравствене покрићу дијела или укупних трошкова здравствене 
заштите,заштите,

и)   слободном продајом услуга на тржишту, и)   слободном продајом услуга на тржишту, 
ј)   из  других извора на начин и под условима ј)   из  других извора на начин и под условима 

одређеним законом и Статутом Болнице.одређеним законом и Статутом Болнице.

Члан 10.Члан 10.
(Приходи и расходи)(Приходи и расходи)

Начин располагања вишком прихода над расходима Начин располагања вишком прихода над расходима 
као и начин на који се покрива вишак расхода над као и начин на који се покрива вишак расхода над 
приходима регулисаће се Статутом Болнице.приходима регулисаће се Статутом Болнице.

Члан 11.Члан 11.
(Одговорност за обавезе)(Одговорност за обавезе)

(1) Болница је одговорна за своје обавезе имовином (1) Болница је одговорна за своје обавезе имовином 
којом располаже.којом располаже.

(2) Оснивач је супсидијарно одговоран за обавезе (2) Оснивач је супсидијарно одговоран за обавезе 
Болнице, до висине оснивачког улога.Болнице, до висине оснивачког улога.

ДИО ДРУГИ – ОДГОВОРНОСТ И ОБАВЕЗЕ ДИО ДРУГИ – ОДГОВОРНОСТ И ОБАВЕЗЕ 
                            БОЛНИЦЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ                            БОЛНИЦЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 12.Члан 12.
 (Одговорност и обавезе према Оснивачу) (Одговорност и обавезе према Оснивачу)

(1) Болница је одговорна Оснивачу за резултате (1) Болница је одговорна Оснивачу за резултате 
свог рада и дјеловања у свим областима за које је свог рада и дјеловања у свим областима за које је 
надлежна.надлежна.

(2) Обавезе Болнице према Оснивачу су:(2) Обавезе Болнице према Оснивачу су:
а)   да  прибави сагласност Оснивача код свих а)   да  прибави сагласност Оснивача код свих 

статусних промјена Болнице,статусних промјена Болнице,
б)  да прибави сагласност Оснивача код доношења б)  да прибави сагласност Оснивача код доношења 

Статута Болнице,Статута Болнице,
ц)  да најмање једном годишње подноси Оснивачу ц)  да најмање једном годишње подноси Оснивачу 

извјештај о раду и финансијском пословању Болнице, извјештај о раду и финансијском пословању Болнице, 
који садржи: који садржи: 

- извјештај о извршењу годишњег програма - извјештај о извршењу годишњег програма 
рада, рада, 

- извјештај о финансијском пословању, - извјештај о финансијском пословању, 
- извјештај о раду Управног одбора, - извјештај о раду Управног одбора, 
- извјештај о раду директора,- извјештај о раду директора,
d) да прибави сагласност министра код d) да прибави сагласност министра код 

проширења и промјене дјелатности Болнице ипроширења и промјене дјелатности Болнице и
е)  друге обавезе утврђене  законом.е)  друге обавезе утврђене  законом.

ДИО ТРЕЋИ – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, ДИО ТРЕЋИ – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, 
                                                              РУКОВОЂЕЊА И ДРУГИ ОРГАНИРУКОВОЂЕЊА И ДРУГИ ОРГАНИ

Члан 13.Члан 13.
(Управни одбор)(Управни одбор)

(1) Орган управљања у Болници је Управни одбор.(1) Орган управљања у Болници је Управни одбор.
(2) Дјелокруг рада Управног одбора је:(2) Дјелокруг рада Управног одбора је:
а) доношење Статута Болнице;а) доношење Статута Болнице;
б) именовање и разрјешавање директора односно б) именовање и разрјешавање директора односно 

вршиоца дужности директора Болнице;вршиоца дужности директора Болнице;
ц)  утврђивање планова рада и развоја Болнице;ц)  утврђивање планова рада и развоја Болнице;
д)  утврђивање годишњег програма рада Болнице;д)  утврђивање годишњег програма рада Болнице;
е) доношење финансијског плана и усвајање е) доношење финансијског плана и усвајање 

годишњег обрачуна Болнице;годишњег обрачуна Болнице;
ф) доношење општих аката о унутрашњем уређењу ф) доношење општих аката о унутрашњем уређењу 

и систематизацији послова и других општих  аката, у и систематизацији послова и других општих  аката, у 
складу са законом и Статутом Болнице;складу са законом и Статутом Болнице;

g) одлучивање о свим питањима обављања g) одлучивање о свим питањима обављања 
дјелатности ради којих је Болница основана, ако дјелатности ради којих је Болница основана, ако 
законом и Статутом није одређено да о одређеним законом и Статутом није одређено да о одређеним 
питањима одлучује други орган Болнице;питањима одлучује други орган Болнице;

х) усмјеравање, контролисање и оцјењивање рада х) усмјеравање, контролисање и оцјењивање рада 
директора Болнице;директора Болнице;
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и)  рјешавање свих питања односа с Оснивачем;и)  рјешавање свих питања односа с Оснивачем;
ј) одлучивање о коришћењу средстава преко ј) одлучивање о коришћењу средстава преко 

износа утврђеног Статутом Болнице;износа утврђеног Статутом Болнице;
к) одговарање Оснивачу за резултате рада Болнице;к) одговарање Оснивачу за резултате рада Болнице;
л)  одлучивање о приговору запосленика на л)  одлучивање о приговору запосленика на 

рјешење којим је други орган, одређен Статутом  и рјешење којим је други орган, одређен Статутом  и 
другим општим актима Болнице, одлучио о праву, другим општим актима Болнице, одлучио о праву, 
обавези и одговорности запосленика из радног односа;обавези и одговорности запосленика из радног односа;

м) подношење Оснивачу најмање једном годишње м) подношење Оснивачу најмање једном годишње 
извјештаја о пословању Болнице;извјештаја о пословању Болнице;

н) обављање  и  других  послова  у  складу  са  н) обављање  и  других  послова  у  складу  са  
законом  и Статутом Болнице.законом  и Статутом Болнице.

(3) Предсједника и чланове Управног одбора (3) Предсједника и чланове Управног одбора 
именује и разрјешава Влада Тузланског кантона (у именује и разрјешава Влада Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Влада), на приједлог министра, уз даљем тексту: Влада), на приједлог министра, уз 
равноправну заступљеност оба спола, на начин и у равноправну заступљеност оба спола, на начин и у 
складу са законом.складу са законом.

(4) Управни одбор има пет чланова и чине га (4) Управни одбор има пет чланова и чине га 
представници:представници:

а) Оснивача - три члана, од којих један мора бити а) Оснивача - три члана, од којих један мора бити 
испред Министарства,испред Министарства,

б) стручних радника Болнице - два члана, од којих б) стручних радника Болнице - два члана, од којих 
један мора бити из реда здравствених радника.један мора бити из реда здравствених радника.

(5)  Мандат предсједника и чланова Управног (5)  Мандат предсједника и чланова Управног 
одбора траје четири године и могу бити поново одбора траје четири године и могу бити поново 
именовани.именовани.

(6) Предсједник и чланови Управног одбора (6) Предсједник и чланови Управног одбора 
Болнице именују се у процедури у складу са Законом Болнице именују се у процедури у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима о министарским, владиним и другим именовањима 
Федерације БиХ („Службене новине   Федерације БиХ“, Федерације БиХ („Службене новине   Федерације БиХ“, 
бр. 12/03, 34/03 и 65/13).бр. 12/03, 34/03 и 65/13).

(7) Начин избора, опозива и мандат предсједника и (7) Начин избора, опозива и мандат предсједника и 
чланова Управног одбора Болнице, врши се у складу са чланова Управног одбора Болнице, врши се у складу са 
прописима о установама, ако Федералним законом није прописима о установама, ако Федералним законом није 
другачије одређено.другачије одређено.

Члан 14.Члан 14.
(Разрјешење Управног одбора)(Разрјешење Управног одбора)

(1) Влада може разријешити предсједника и/или (1) Влада може разријешити предсједника и/или 
члана Управног одбора, прије истека мандата   на који члана Управног одбора, прије истека мандата   на који 
су именовани у случајевима:су именовани у случајевима:

а)  на његов лични захтјев; а)  на његов лични захтјев; 
б) када утврди да је одговоран за неуспјешан или б) када утврди да је одговоран за неуспјешан или 

незаконит рад Болнице;незаконит рад Болнице;
ц) уколико не извршава своје управљачке обавезе;ц) уколико не извршава своје управљачке обавезе;
д) ако члану Управног одбора именованом из реда д) ако члану Управног одбора именованом из реда 

запосленика Болнице престане радни однос у  Болници;запосленика Болнице престане радни однос у  Болници;
е) и у другим случајевима предвиђеним законом, е) и у другим случајевима предвиђеним законом, 

прописима о установама и Статутом   Болнице.прописима о установама и Статутом   Болнице.
(2) У случају пријевременог разрјешења пред-(2) У случају пријевременог разрјешења пред-

сједника и/или члана Управног одбора Влада  ће сједника и/или члана Управног одбора Влада  ће 
истовремено именовати новог предсједника, односно истовремено именовати новог предсједника, односно 
члана Управног одбора на краћи период, а највише три члана Управног одбора на краћи период, а највише три 
мјесеца, док се не проведе законом прописан поступак мјесеца, док се не проведе законом прописан поступак 
коначног именовања.коначног именовања.

(3) Уколико се у смислу става (1) овог члана (3) Уколико се у смислу става (1) овог члана 
прије истека мандата утврди основ за разрјешење прије истека мандата утврди основ за разрјешење 
више од половине чланова Управног одбора, Влада више од половине чланова Управног одбора, Влада 
ће разријешити цјелокупан састав Управног одбора и ће разријешити цјелокупан састав Управног одбора и 
именовати привремени Управни одбор на краћи период, именовати привремени Управни одбор на краћи период, 
а најдуже три мјесеца, док се не проведе законом а најдуже три мјесеца, док се не проведе законом 
прописан поступак коначног именовања.прописан поступак коначног именовања.

Члан 15.Члан 15.
(Директор)(Директор)

(1) Орган руковођења у Болници је директор, који (1) Орган руковођења у Болници је директор, који 
организује и води пословање, представља и  заступа организује и води пословање, представља и  заступа 
Болницу и одговоран је за законитост рада Болнице.Болницу и одговоран је за законитост рада Болнице.

(2) Директор Болнице именује се на основу јавног (2) Директор Болнице именује се на основу јавног 
огласа, у складу са законом.огласа, у складу са законом.

(3) Директора Болнице именује и разрјешава (3) Директора Болнице именује и разрјешава 
Управни одбор, уз претходну сагласност министра, наУправни одбор, уз претходну сагласност министра, на
начин и у складу са законом и Статутом Болнице.начин и у складу са законом и Статутом Болнице.

(4) За директора Болнице именује се лице (4) За директора Болнице именује се лице 
које има завршен медицински факултет, најмање које има завршен медицински факултет, најмање 
пет година радног искуства у струци, одговарајућу пет година радног искуства у струци, одговарајућу 
специјализацију из дјелатности Болнице, знање о специјализацију из дјелатности Болнице, знање о 
здравственом менаџменту које доказује цертификатом здравственом менаџменту које доказује цертификатом 
о обављеној едукацији из топ менаџмента (напредни о обављеној едукацији из топ менаџмента (напредни 
ниво) у складу са прописима о континуираној ниво) у складу са прописима о континуираној 
професионалној едукацији из здравственог менаџмента, професионалној едукацији из здравственог менаџмента, 
односно завршеној специјализацији из здравственог односно завршеној специјализацији из здравственог 
менаџмента или завршеном постдипломском студију из менаџмента или завршеном постдипломском студију из 
здравственог менаџмента, те испуњава и друге услове здравственог менаџмента, те испуњава и друге услове 
прописане Статутом Болнице.прописане Статутом Болнице.

(5) Директор учествује у раду Управног одбора, (5) Директор учествује у раду Управног одбора, 
без права одлучивања.без права одлучивања.

(6) Мандат директора Болнице траје четири године.(6) Мандат директора Болнице траје четири године.
(7) По истеку мандата, исто лице може, на основу (7) По истеку мандата, исто лице може, на основу 

јавног огласа, поново бити именовано за директора јавног огласа, поново бити именовано за директора 
Болнице, али највише за још један мандатни период.Болнице, али највише за још један мандатни период.

(8) Уколико директор Болнице није именован у (8) Уколико директор Болнице није именован у 
складу са законом у року од 60 дана од дана истека складу са законом у року од 60 дана од дана истека 
конкурсног рока, као и у  другим случајевима престанка конкурсног рока, као и у  другим случајевима престанка 
мандата директора, одлуку о постављању вршиоца мандата директора, одлуку о постављању вршиоца 
дужности директора доноси Управни одбор Болнице, дужности директора доноси Управни одбор Болнице, 
најдуже до шест мјесеци, у складу са Федералним најдуже до шест мјесеци, у складу са Федералним 
законом и Статутом Болнице.законом и Статутом Болнице.

(9)  Директор може бити разријешен и прије истека (9)  Директор може бити разријешен и прије истека 
мандата на који је именован у складу са Федералним мандата на који је именован у складу са Федералним 
законом и Статутом Болнице.законом и Статутом Болнице.

Члан 16. Члан 16. 
(Стручно вијеће)(Стручно вијеће)

(1) Стручно вијеће Болнице је савјетодавни орган (1) Стручно вијеће Болнице је савјетодавни орган 
директору Болнице.директору Болнице.

(2) Чланове Стручног вијећа именује директор у (2) Чланове Стручног вијећа именује директор у 
складу са Федералним законом.складу са Федералним законом.

(3) Начин рада и одлучивања Стручног вијећа (3) Начин рада и одлучивања Стручног вијећа 
уређује се Пословником о раду Стручног вијећа, на уређује се Пословником о раду Стручног вијећа, на 
који сагласност даје директор Болнице, у складу са који сагласност даје директор Болнице, у складу са 
Федералним законом.Федералним законом.

Члан 17.Члан 17.
(Етички комитет)(Етички комитет)

(1) Етички комитет Болнице је орган који (1) Етички комитет Болнице је орган који 
обезбјеђује обављање дјелатности Болнице на начелима обезбјеђује обављање дјелатности Болнице на начелима 
етике и медицинске деонтологије.етике и медицинске деонтологије.

(2) Етички комитет именује Управни одбор, а (2) Етички комитет именује Управни одбор, а 
сачињава га девет чланова, уз равноправну заступљеност сачињава га девет чланова, уз равноправну заступљеност 
оба спола, с тим да најмање један члан Етичког комитета оба спола, с тим да најмање један члан Етичког комитета 
треба бити представник немедицинских струка и треба бити представник немедицинских струка и 
најмање два члана који нису запосленици Болнице. најмање два члана који нису запосленици Болнице. 

(3) Именовање, мандат, начин избора као и (3) Именовање, мандат, начин избора као и 
финансирање Етичког комитета уређује се Статутом финансирање Етичког комитета уређује се Статутом 
Болнице, у складу са одредбама Федералног закона.Болнице, у складу са одредбама Федералног закона.

(4) Надлежност  Етичког комитета  Болнице  (4) Надлежност  Етичког комитета  Болнице  
прописана је Федералним законом.прописана је Федералним законом.

(5) Етички комитет Болнице доноси пословник о (5) Етички комитет Болнице доноси пословник о 
свом раду.свом раду.

Члан 18. Члан 18. 
(Комисија за лијекове)(Комисија за лијекове)

(1) Комисија за лијекове Болнице је орган који (1) Комисија за лијекове Болнице је орган који 
обезбјеђује провођење свих активности везаних за обезбјеђује провођење свих активности везаних за 
примјену лијекова и медицинских средстава у Болници.примјену лијекова и медицинских средстава у Болници.
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(2) Комисију из става (1) овог члана именује (2) Комисију из става (1) овог члана именује 
Управни одбор Болнице и чини га најмање пет чланова, Управни одбор Болнице и чини га најмање пет чланова, 
који се именују из реда специјалиста медицине и који се именују из реда специјалиста медицине и 
фармације, уз равноправну заступљеност оба спола.фармације, уз равноправну заступљеност оба спола.

(3) Начин рада и одлучивања Комисије за лијекове (3) Начин рада и одлучивања Комисије за лијекове 
уређује се Пословником о раду Комисије, а надлежност уређује се Пословником о раду Комисије, а надлежност 
исте је утврђена Федералним законом.исте је утврђена Федералним законом.

Члан 19.Члан 19.
(Комисија за побољшање квалитета и сигурности (Комисија за побољшање квалитета и сигурности 

здравствених услуга)здравствених услуга)
(1) Комисија за побољшање квалитета и (1) Комисија за побољшање квалитета и 

сигурности здравствених услуга је стручни орган сигурности здравствених услуга је стручни орган 
Болнице који обавља послове и задатке у погледу Болнице који обавља послове и задатке у погледу 
успоставе система побољшања квалитета и сигурности успоставе система побољшања квалитета и сигурности 
здравствених услуга у Болници, као и друге послове здравствених услуга у Болници, као и друге послове 
утврђене  прописима о систему побољшања квалитета, утврђене  прописима о систему побољшања квалитета, 
сигурности и акредитацију у здравству.сигурности и акредитацију у здравству.

(2) Комисија из става (1) овог члана одражаваће (2) Комисија из става (1) овог члана одражаваће 
равноправну заступљеност оба спола.равноправну заступљеност оба спола.

Члан 20.Члан 20.
(Регулисање надлежности органа)(Регулисање надлежности органа)

Ближе одредбе о Стручном вијећу, Етичком Ближе одредбе о Стручном вијећу, Етичком 
комитету, Комисији  за  лијекове  и  Комисији  за  комитету, Комисији  за  лијекове  и  Комисији  за  
побољшање квалитета и сигурности здравствених побољшање квалитета и сигурности здравствених 
услуга, које нису регулисане овом одлуком, уредиће се услуга, које нису регулисане овом одлуком, уредиће се 
Статутом Болнице.Статутом Болнице.

Члан 21. Члан 21. 
(Права и обавезе запосленика)(Права и обавезе запосленика)

Запосленици Болнице остварују своја права Запосленици Болнице остварују своја права 
и обавезе у складу са законом, Статутом Болнице  и обавезе у складу са законом, Статутом Болнице  
Колективним уговором о правима и обавезама Колективним уговором о правима и обавезама 
послодавца и запосленика у области здравства и другим послодавца и запосленика у области здравства и другим 
општим актима Болнице.општим актима Болнице.

Члан 22. Члан 22. 
(Надзор)(Надзор)

(1) Надзор над законитошћу рада Болнице врши (1) Надзор над законитошћу рада Болнице врши 
Министарство, у оквиру своје надлежности.Министарство, у оквиру своје надлежности.

(2) Надзор над радом Болнице и радом здравствених (2) Надзор над радом Болнице и радом здравствених 
радника Болнице обухваћа:радника Болнице обухваћа:

а)   унутрашњи надзор иа)   унутрашњи надзор и
б)  здравствено-инспекцијски надзор.б)  здравствено-инспекцијски надзор.

ДИО ЧЕТВРТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕДИО ЧЕТВРТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
                               ОДРЕДБЕ                               ОДРЕДБЕ

Члан 23.Члан 23.
(Престанак оснивачких права)(Престанак оснивачких права)

Даном ступања на снагу ове одлуке престају Даном ступања на снагу ове одлуке престају 
оснивачка права Општине Грачаница над Јавном оснивачка права Општине Грачаница над Јавном 
здравственом установом Општа болница „Др. Мустафа здравственом установом Општа болница „Др. Мустафа 
Бегановић“ Грачаница.Бегановић“ Грачаница.

Члан 24.Члан 24.
(Рок за именовање управног одбора и директора)(Рок за именовање управног одбора и директора)

У року од 15 дана од дана преузимања оснивачких У року од 15 дана од дана преузимања оснивачких 
права над Болницом именоваће се привремени Управни права над Болницом именоваће се привремени Управни 
одбор и вршилац дужности директора Болнице у складу одбор и вршилац дужности директора Болнице у складу 
са законом и овом одлуком.са законом и овом одлуком.

Члан 25.Члан 25.
(Обавеза доношења Статута)(Обавеза доношења Статута)

Управни одбор је обавезан да, у року од три Управни одбор је обавезан да, у року од три 
мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке, донесе мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке, донесе 
Статут Болнице у складу са Федералним законом и Статут Болнице у складу са Федералним законом и 
овом одлуком.овом одлуком.

Члан 26.Члан 26.
(Упис у судски регистар)(Упис у судски регистар)

Ступањем на снагу ове одлуке Болница је обавезна Ступањем на снагу ове одлуке Болница је обавезна 
извршити промјене уписа у судском регистру код извршити промјене уписа у судском регистру код 
надлежног суда у Тузли у складу са овом одлуком.надлежног суда у Тузли у складу са овом одлуком.

Члан 27.Члан 27.
(Ступање на снагу)(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
Кантона“.Кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                   Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРЕДСЈЕДНИКПРЕДСЈЕДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
               С к у п ш т и н а                                   С к у п ш т и н а                    
           Број: 01-02-324-4/15                            Сенад Алић, с.р.           Број: 01-02-324-4/15                            Сенад Алић, с.р.
      Тузла, 15.06.2015. године      Тузла, 15.06.2015. године

387387
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 
и 10/04) и чланова  84., 85. и 86. Закона о здравственом и 10/04) и чланова  84., 85. и 86. Закона о здравственом 
осигурању („Службене новине Федерације БиХ“, бр. осигурању („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), а у складу са закључком 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), а у складу са закључком 
Владе Тузланског кантона број: 02/1-14-5976/15 од Владе Тузланског кантона број: 02/1-14-5976/15 од 
24.03.2015. године, на приједлог Управног одбора 24.03.2015. године, на приједлог Управног одбора 
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона Завода здравственог осигурања Тузланског кантона 
уз сагласност Министарства здравства Тузланског уз сагласност Министарства здравства Тузланског 
кантона број: 13/1-37-11041/15 од 05.05.2015. године, кантона број: 13/1-37-11041/15 од 05.05.2015. године, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
15.06.2015. године, доноси15.06.2015. године, доноси

О  Д  Л  У  К  УО  Д  Л  У  К  У
о измјени Одлуке о утврђивању основица, стопа о измјени Одлуке о утврђивању основица, стопа 
и начину обрачунавања и уплате доприноса за и начину обрачунавања и уплате доприноса за 
обавезно здравствено осигурање на подручју обавезно здравствено осигурање на подручју 

Тузланског кантонаТузланског кантона

Члан 1.Члан 1.
У Одлуци о утврђивању основица, стопа и У Одлуци о утврђивању основица, стопа и 

начину обрачунавања и уплате доприноса за обавезно начину обрачунавања и уплате доприноса за обавезно 
здравствено осигурање на подручју Тузланског кантона здравствено осигурање на подручју Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/10, 9/12, („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/10, 9/12, 
4/14 и 14/14), у члану 11а. у ставу 2. текст „31.03.2015. 4/14 и 14/14), у члану 11а. у ставу 2. текст „31.03.2015. 
године“ замјењује се текстом „31.12.2015. године“.године“ замјењује се текстом „31.12.2015. године“.

Члан 2.Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“. „Службеним новинама Тузланског кантона“. 

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                   Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРЕДСЈЕДНИКПРЕДСЈЕДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
               С к у п ш т и н а                                   С к у п ш т и н а                    
           Број: 01-02-341-5/15                            Сенад Алић, с.р.           Број: 01-02-341-5/15                            Сенад Алић, с.р.
      Тузла, 15.06.2015. године      Тузла, 15.06.2015. године

388388
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 81. Закона о социјалној заштити, заштити чланом 81. Закона о социјалној заштити, заштити 
цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом 
– пречишћени текст („Службене новине Тузланског – пречишћени текст („Службене новине Тузланског 
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кантона“, бр. 5/12 и 7/14), Влада Тузланског кантона, кантона“, бр. 5/12 и 7/14), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 19.05.2015. године, доносина сједници одржаној дана 19.05.2015. године, доноси

О  Д  Л  У  К  УО  Д  Л  У  К  У
о висини дјечијег додатка о висини дјечијег додатка 

I

Утврђује се износ дјечијег додатка за дјецу Утврђује се износ дјечијег додатка за дјецу 
из породица у којима мјесечни приход по члану из породица у којима мјесечни приход по члану 
домаћинства не прелази 7% просјечне плате у домаћинства не прелази 7% просјечне плате у 
Тузланском кантону из 2014. године, у висини од Тузланском кантону из 2014. године, у висини од 
20,00 КМ (словима: двадесет КМ) по једном дјетету 20,00 КМ (словима: двадесет КМ) по једном дјетету 
мјесечно, изузимајући породице са троје и више дјеце мјесечно, изузимајући породице са троје и више дјеце 
за које се дјечији додатак утврђује у висини од 40,00 КМ за које се дјечији додатак утврђује у висини од 40,00 КМ 
мјесечно (словима: четрдесет КМ) по сваком дјетету из мјесечно (словима: четрдесет КМ) по сваком дјетету из 
те породице.те породице.

IIII

Успоставу права из тачке I ове одлуке вршиће Успоставу права из тачке I ове одлуке вршиће 
мјесно надлежни центар за социјални рад рјешењем о мјесно надлежни центар за социјални рад рјешењем о 
успостављању права, а у складу са Упутством о начину успостављању права, а у складу са Упутством о начину 
успостављања и остваривања права на дјечији додатак успостављања и остваривања права на дјечији додатак 
које у року од 7 дана од дана доношења ове одлуке, које у року од 7 дана од дана доношења ове одлуке, 
доноси министар за рад, социјалну политику и повратак доноси министар за рад, социјалну политику и повратак 
у Влади Тузланског кантона.у Влади Тузланског кантона.

IIIIII

Новчана средства из тачке I ове одлуке реализоваће Новчана средства из тачке I ове одлуке реализоваће 
се са буџетске позиције „заштита породице са дјецом“, се са буџетске позиције „заштита породице са дјецом“, 
организациони код 23020012, економски код 614200.организациони код 23020012, економски код 614200.

IVIV

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

V

За реализацију ове одлуке задужују се За реализацију ове одлуке задужују се 
Министарство за рад, социјалну политику и повратак, Министарство за рад, социјалну политику и повратак, 
Министарство финансија и општински центри за Министарство финансија и општински центри за 
социјални рад на подручју Тузланског кантона.социјални рад на подручју Тузланског кантона.

Министар за рад, социјалну политику и повратак ће Министар за рад, социјалну политику и повратак ће 
пратити реализацију ове одлуке и о томе извјештавати пратити реализацију ове одлуке и о томе извјештавати 
Владу Тузланског кантона.Владу Тузланског кантона.

VIVI

Одлука ступа на снагу даном доношења, а Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примјењиваће се од 01.04.2015. године и објавиће се у примјењиваће се од 01.04.2015. године и објавиће се у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.„Службеним новинама Тузланског кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-14-2762-1/15                                   Број: 02/1-14-2762-1/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

389389
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези 
са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2015. годину („Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 3/15) Влада Тузланског Тузланског кантона“, број: 3/15) Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2015. године, кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2015. године, 
д о н о с и д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању критерија, услова и поступка за о утврђивању критерија, услова и поступка за 
расподјелу средстава са потрошачке јединице расподјелу средстава са потрошачке јединице 

11010003 – Манифестације 11010003 – Манифестације 

I I 

Овом одлуком утврђују се критерији, услови и Овом одлуком утврђују се критерији, услови и 
поступак за расподјелу планираних средстава у Буџету поступак за расподјелу планираних средстава у Буџету 
Тузланског кантона за 2015. годину у раздјелу 11, глава Тузланског кантона за 2015. годину у раздјелу 11, глава 
01, средства са потрошачке јединице 0003 – Трошкови 01, средства са потрошачке јединице 0003 – Трошкови 
манифестација. манифестација. 

II II 

Расподјела средстава за суфинансирање програма Расподјела средстава за суфинансирање програма 
манифестација вршиће се у складу са расположивим манифестација вршиће се у складу са расположивим 
средствима у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину средствима у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 3/15) („Службене новине Тузланског кантона“, број: 3/15) 
и Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за и Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2015. годину  („Службене новине Тузланског кантона“, 2015. годину  („Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 3/15). број: 3/15). 

III III 

Из средстава планираних у Буџету Тузланског Из средстава планираних у Буџету Тузланског 
кантона за ове намјене, суфинансираће се програми кантона за ове намјене, суфинансираће се програми 
манифестација који: манифестација који: 

- афирмишу друштвени, економски, културни и - афирмишу друштвени, економски, културни и 
одрживи развој Тузланског кантона, одрживи развој Тузланског кантона, 

- укључују програме међународног учешћа и - укључују програме међународног учешћа и 
сарадње, сарадње, 

- су сајамског карактера и реализују се на подручју - су сајамског карактера и реализују се на подручју 
Тузланског кантона.Тузланског кантона.

IVIV

Подносилац захтјева за суфинансирање програма Подносилац захтјева за суфинансирање програма 
манифестације који испуњава један од критерија из манифестације који испуњава један од критерија из 
тачке III ове одлуке, уз захтјев обавезно прилаже и тачке III ове одлуке, уз захтјев обавезно прилаже и 
следеће: следеће: 

1. Овјерен извјештај о намјенском утрошку 1. Овјерен извјештај о намјенском утрошку 
средстава са рачунима, уговорима и другим доказима средстава са рачунима, уговорима и другим доказима 
о утрошку средстава за манифестацију, за коју је о утрошку средстава за манифестацију, за коју је 
подносилац захтјева добио финансијска средства од подносилац захтјева добио финансијска средства од 
Владе Тузланског кантона у претходној фискалној Владе Тузланског кантона у претходној фискалној 
години, години, 

2. Рјешење о упису у регистар правних лица код 2. Рјешење о упису у регистар правних лица код 
надлежног органа (оригинал или овјерена копија), надлежног органа (оригинал или овјерена копија), 

3. Увјерење о порезној регистрацији (оригинал 3. Увјерење о порезној регистрацији (оригинал 
или овјерена копија), или овјерена копија), 

4. Спесимен потписа лица одговорних за 4. Спесимен потписа лица одговорних за 
финансије (оригинал или овјерена копија), финансије (оригинал или овјерена копија), 

5. Финансијски план предложеног програма 5. Финансијски план предложеног програма 
манифестације, са потпуном спецификацијом трошкова, манифестације, са потпуном спецификацијом трошкова, 
висином средстава, као и изјаву или доказ о другим висином средстава, као и изјаву или доказ о другим 
изворима финансирања програма манифестације, изворима финансирања програма манифестације, 

6. Спецификацију трошкова програма 6. Спецификацију трошкова програма 
манифестације чији се износ односи на средства манифестације чији се износ односи на средства 
тражена по захтјеву од Владе Тузланског кантона за тражена по захтјеву од Владе Тузланског кантона за 
текућу фискалну годину. текућу фискалну годину. 

V V 

Предност при додјели средстава ће имати програми Предност при додјели средстава ће имати програми 
манифестација којима је: манифестација којима је: 

- покровитељ или партнер Влада Тузланског - покровитељ или партнер Влада Тузланског 
кантона,кантона,

- оснивач подносиоца захтјева Тузлански кантон,- оснивач подносиоца захтјева Тузлански кантон,
- већина средстава за реализацију обезбијеђена - већина средстава за реализацију обезбијеђена 

из других извора финансирања, о чему подносилац из других извора финансирања, о чему подносилац 
захтјева доставља одговарајући доказ,захтјева доставља одговарајући доказ,

- који имају традицију вишегодишњег постојања.- који имају традицију вишегодишњег постојања.
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VI VI 

Програми манифестација се неће разматрати нити Програми манифестација се неће разматрати нити 
финансијски подржати уколико су: финансијски подржати уколико су: 

- усмјерени искључиво за остваривање вјерских - усмјерени искључиво за остваривање вјерских 
циљева,циљева,

- усмјерени на промоцију програма политичких - усмјерени на промоцију програма политичких 
странака,странака,

- усмјерени на финансирање плата и других - усмјерени на финансирање плата и других 
издатака запосленика у правном лицу,издатака запосленика у правном лицу,

- усмјерени искључиво на инвестициона улагања, - усмјерени искључиво на инвестициона улагања, 
изградњу и адаптацију објеката,       куповину опреме и изградњу и адаптацију објеката,       куповину опреме и 
слично,слично,

- подносиоци захтјева пропустили доставити - подносиоци захтјева пропустили доставити 
извјештај о намјенском утрошку средстава добијених у  извјештај о намјенском утрошку средстава добијених у  
претходној години од Владе Тузланског кантона.претходној години од Владе Тузланског кантона.

VII VII 

Влада Тузланског кантона ће самостално или Влада Тузланског кантона ће самостално или 
на приједлог ресорних министарстава, а у складу на приједлог ресорних министарстава, а у складу 
са условима и критеријима из ове одлуке, утврдити са условима и критеријима из ове одлуке, утврдити 
Одлуку о одређивању манифестација од интереса за Одлуку о одређивању манифестација од интереса за 
Тузлански кантон за текућу фискалну годину, а средства Тузлански кантон за текућу фискалну годину, а средства 
одобравати путем појединачних одлука, зависно одобравати путем појединачних одлука, зависно 
од расположивих средстава, те значаја и термина од расположивих средстава, те значаја и термина 
одржавања манифестације.одржавања манифестације.

VIII VIII 

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

        
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-14-10032/15                                   Број: 02/1-14-10032/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

390390
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 15а. Закона о оснивању Јавне установе Босански чланом 15а. Закона о оснивању Јавне установе Босански 
културни центар Тузланског кантона („Службене културни центар Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр.13/97, 14/01 и 10/14) новине Тузланског кантона“, бр.13/97, 14/01 и 10/14) 
и члана 4. Закона о министарским, владиним и другим и члана 4. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Херцеговине именовањима Федерације Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, 
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2015. године, доносисједници одржаној дана 19.05.2015. године, доноси

            

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању Управног одбора Јавне о привременом именовању Управног одбора Јавне 

установе Босански културни центар установе Босански културни центар 
Тузланског кантона Тузланског кантона 

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Именује се Управни одбор Јавне установе 
Босански културни центар Тузланског кантона, на Босански културни центар Тузланског кантона, на 
период најдуже 90 дана,  у следећем саставу:период најдуже 90 дана,  у следећем саставу:

1. Златко Дукић, предсједник1. Златко Дукић, предсједник
2. Едис Бајић, члан2. Едис Бајић, члан
3. Анел Делић, члан3. Анел Делић, члан

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-34-7314-2/15                                   Број: 02/1-34-7314-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

391391
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Херцеговине именовањима Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, 
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2015. године, доносисједници одржаној дана 19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању Управног одбора о привременом именовању Управног одбора 
Завода за јавно здравство Тузланског кантонаЗавода за јавно здравство Тузланског кантона

I

Именује се Управни одбор Завода за јавно Именује се Управни одбор Завода за јавно 
здравство Тузланског кантона, до окончања поступка на здравство Тузланског кантона, до окончања поступка на 
основу којег ће се извршити именовање новог Управног основу којег ће се извршити именовање новог Управног 
одбора у складу са законом, а најдуже три мјесеца, у одбора у складу са законом, а најдуже три мјесеца, у 
следећем саставу:следећем саставу:

1. Мухамед Чајлаковић, члан 1. Мухамед Чајлаковић, члан 
2. Мирзет Турковић, члан    2. Мирзет Турковић, члан    
3. Мурадиф Шарић, члан  3. Мурадиф Шарић, члан  
4. Аида Пашић, члан4. Аида Пашић, члан
5. Ранко Пејановић, члан.5. Ранко Пејановић, члан.

IIII

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског биће објављено у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-37-015155/15                                   Број: 02/1-37-015155/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

392392
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 11. Закона о оснивању Јавне установе Служба за чланом 11. Закона о оснивању Јавне установе Служба за 
запошљавање Тузланског кантона („Службене новине запошљавање Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 11/01 и 8/14), Влада Тузланског Тузланског кантона“, бр. 11/01 и 8/14), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2015. године, кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2015. године, 
доносидоноси

            

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Управног одбора Јавне установе о именовању Управног одбора Јавне установе 
Служба за запошљавање Тузланског кантонаСлужба за запошљавање Тузланског кантона

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Служба Именује се Управни одбор Јавне установе Служба 
за запошљавање Тузланског кантона, на период  од за запошљавање Тузланског кантона, на период  од 
четири године, у следећем саставу:четири године, у следећем саставу:

1. Мирсад Бајрамовић, предсједник1. Мирсад Бајрамовић, предсједник
2. Биљана Бешић, члан2. Биљана Бешић, члан
3. Мирсад Кадић, члан.3. Мирсад Кадић, члан.
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IIII

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

 
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-34-219-3/15                                   Број: 02/1-34-219-3/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

393393
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 6/04, (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона на сједници 7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона на сједници 
одржаној дана 19.05.2015. године, доносиодржаној дана 19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о измјени Рјешења о привременом именовању о измјени Рјешења о привременом именовању 
члана Школског одбора ЈУ Основна школа члана Школског одбора ЈУ Основна школа 

“Букиње” Букиње, Тузла“Букиње” Букиње, Тузла

I

У тачки I Рјешења о привременом именовању У тачки I Рјешења о привременом именовању 
члана Школског одбора ЈУ Основна школа “Букиње” члана Школског одбора ЈУ Основна школа “Букиње” 
Букиње, Тузла број: 02/1-38-011013-3/15 од 06.05.2015. Букиње, Тузла број: 02/1-38-011013-3/15 од 06.05.2015. 
године, ријеч   ”Аднан” замјењује се ријечју “Анадин”.године, ријеч   ”Аднан” замјењује се ријечју “Анадин”.

IIII

Рјешење ступа на снагу даном доношења, Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
примјењује се од 06.05.2015. године, и биће објављено примјењује се од 06.05.2015. године, и биће објављено 
у „Службеним новинама Тузланског кантона”.у „Службеним новинама Тузланског кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-38-11905/15                                   Број: 02/1-38-11905/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

394394
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 19.05.2015. године, доносиодржаној дана 19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна 

школа „Малешићи“ Малешићи, Грачаницашкола „Малешићи“ Малешићи, Грачаница

I

Мирсад Мујкић разрјешава се дужности члана Мирсад Мујкић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Малешићи“ Школског одбора ЈУ Основна школа „Малешићи“ 
Малешићи, Грачаница, из реда наставника и стручних Малешићи, Грачаница, из реда наставника и стручних 
сарадника.сарадника.

IIII

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

Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-15163-1/15                                  Број: 02/1-38-15163-1/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

395395
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(„Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 19.05.2015. године, доносиодржаној дана 19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању члана Школског одбора ЈУ Основна о именовању члана Школског одбора ЈУ Основна 

школа „Малешићи“ Малешићи, Грачаницашкола „Малешићи“ Малешићи, Грачаница

I

Јасмин Мухаремовић именује се за члана Школског Јасмин Мухаремовић именује се за члана Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, одбора ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, 
Грачаница, из реда наставника и стручних сарадника, Грачаница, из реда наставника и стручних сарадника, 
на период утврђен Рјешењем о именовању  Школског на период утврђен Рјешењем о именовању  Школског 
одбора број: 02/1-34-11811-9/12 од 12.06.2012. године.одбора број: 02/1-34-11811-9/12 од 12.06.2012. године.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-15163-2/15                                  Број: 02/1-38-15163-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

396396
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(„Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 19.05.2015. године, доносиодржаној дана 19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ Основна 

школа „Хасан Кикић“ Грачаницашкола „Хасан Кикић“ Грачаница

I

Мелиха Халиловић разрјешава се дужности члана Мелиха Халиловић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ Школског одбора ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ 
Грачаница, из реда наставника и стручних сарадника.Грачаница, из реда наставника и стручних сарадника.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-34-10726-2/15                                  Број: 02/1-34-10726-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године



Ponede˘ak, 29.06. 2015. god.Ponede˘ak, 29.06. 2015. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 7 - trana Broj 7 - trana 10291029

397397
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(„Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона на сједници 7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона на сједници 
одржаној дана 19.05.2015. године, доносиодржаној дана 19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању члана Школског одбора ЈУ Основна о именовању члана Школског одбора ЈУ Основна 

школа „Хасан Кикић“ Грачаницашкола „Хасан Кикић“ Грачаница

И

Алдин Сумбић именује се за члана Школског Алдин Сумбић именује се за члана Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ Грачаница, одбора ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ Грачаница, 
из реда наставника и стручних сарадника, на период из реда наставника и стручних сарадника, на период 
до истека мандата Школског одбора по Рјешењу број: до истека мандата Школског одбора по Рјешењу број: 
02/1-38-17591-6/12 од 31.8.2012. године.02/1-38-17591-6/12 од 31.8.2012. године.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-34-10726-3/15                                  Број: 02/1-34-10726-3/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

398398
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(„Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 19.05.2015. године, доносиодржаној дана 19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању  предсједника и чланова о привременом именовању  предсједника и чланова 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Лукавица“ Школског одбора ЈУ Основна школа „Лукавица“ 

Лукавица, ГрачаницаЛукавица, Грачаница

I

Именују се предсједник и чланови Школског Именују се предсједник и чланови Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Лукавица“ Лукавица, одбора ЈУ Основна школа „Лукавица“ Лукавица, 
Грачаница, на период најдуже 90 дана, у следећем Грачаница, на период најдуже 90 дана, у следећем 
саставу:саставу:

1. Езанета Хаџић, предсједник1. Езанета Хаџић, предсједник
2. Лејла Ђогић, члан2. Лејла Ђогић, члан
3. Фахрудин Девеџић, члан.3. Фахрудин Девеџић, члан.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-11003-7/15                                  Број: 02/1-38-11003-7/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

399399
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању 
(„Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04, 
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 19.05.2015. године, доносиодржаној дана 19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о привременом именовању  Школског одборао привременом именовању  Школског одбора
ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, ЧелићЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић

I

Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа 
„Вражићи“ Вражићи, Челић на период најдуже 90 дана, „Вражићи“ Вражићи, Челић на период најдуже 90 дана, 
у следећем саставу: у следећем саставу: 

1. Мујо Салкић, предсједник1. Мујо Салкић, предсједник
2. Елвир Сломић, члан2. Елвир Сломић, члан
3. Сабахудин Ливадић, члан3. Сабахудин Ливадић, члан
4. Лејла Карамовић, члан4. Лејла Карамовић, члан
5. Неџад Ахмичић, члан. 5. Неџад Ахмичић, члан. 

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-38-6067-2/15                                   Број: 02/1-38-6067-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

400400
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о измјени Рјешења о привременом именовању о измјени Рјешења о привременом именовању 
предсједника и чланова  Школског одбора  ЈУ предсједника и чланова  Школског одбора  ЈУ 
Мјешовита средња грађевинско – геодетска Мјешовита средња грађевинско – геодетска 

школа Тузлашкола Тузла

I

У тачки I Рјешења о привременом именовању У тачки I Рјешења о привременом именовању 
предсједника и чланова Школског одбора ЈУ Мјешовита предсједника и чланова Школског одбора ЈУ Мјешовита 
средња грађевинско – геодетска школа Тузла број: 02/1-средња грађевинско – геодетска школа Тузла број: 02/1-
38-010804/15 од 06.05.2015. године, под редним бројем 38-010804/15 од 06.05.2015. године, под редним бројем 
1. ријеч  ”Нихад” замјењује се ријечју “Нахид”.1. ријеч  ”Нихад” замјењује се ријечју “Нахид”.

IIII

Рјешење ступа на снагу даном доношења, Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
примјењује се од 06.05.2015. године,  и биће објављено примјењује се од 06.05.2015. године,  и биће објављено 
у „Службеним новинама Тузланског кантона”.у „Службеним новинама Тузланског кантона”.
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     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-38-11901/15                                   Број: 02/1-38-11901/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

401401
На основу члана 5. и 29. Закона о Влади Тузланског На основу члана 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, број: кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 126. Закона 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 126. Закона 
о средњем образовању и одгоју (“Службене новине о средњем образовању и одгоју (“Службене новине 
Тузланског кантона”, број: 17/11), Влада Тузланског Тузланског кантона”, број: 17/11), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2015. године, кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2015. године, 
доносидоноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу члана Школског одбора о разрјешењу члана Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа ТузлаЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа Тузла

I

Рамиз Черкезовић разрјешава се дужности члана Рамиз Черкезовић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња саобраћајна Школског одбора ЈУ Мјешовита средња саобраћајна 
школа Тузла, из реда родитеља.школа Тузла, из реда родитеља.

IIII

Рјешење ступа на снагу даном доношења и бит Рјешење ступа на снагу даном доношења и бит 
ће објављено у „Службеним новинама Тузланског ће објављено у „Службеним новинама Тузланског 
кантона”.кантона”.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-38-3154-1/15                                   Број: 02/1-38-3154-1/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

402402
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању члана Школског одбора о именовању члана Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа ТузлаЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа Тузла

I

Мирјана Варешкић именује се за члана Школског Мирјана Варешкић именује се за члана Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа Тузла, одбора ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа Тузла, 
из реда родитеља, на период утврђен Рјешењем о из реда родитеља, на период утврђен Рјешењем о 
именовању  Школског одбора број: 02/1-34-11811-51/12 именовању  Школског одбора број: 02/1-34-11811-51/12 
од 12.06.2012. године. од 12.06.2012. године. 

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-38-3154-2/15                                   Број: 02/1-38-3154-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

403403
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу члана Школског одбора о разрјешењу члана Школског одбора 
ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ ТузлаЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла

I

Амброз Ђулабдић разрјешава се дужности члана Амброз Ђулабдић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Школског одбора ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ 
Тузла, из реда родитеља.Тузла, из реда родитеља.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-15261-1/15                                  Број: 02/1-38-15261-1/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

404404
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању члана Школског одбора о именовању члана Школског одбора 

ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ ТузлаЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла

I

Неџад Имамовић именује се за члана Школског Неџад Имамовић именује се за члана Школског 
одбора ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, из реда одбора ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, из реда 
родитеља, на период утврђен Рјешењем о именовању родитеља, на период утврђен Рјешењем о именовању 
Школског одбора број: 02/1-38-17591-38/12 од Школског одбора број: 02/1-38-17591-38/12 од 
31.08.2012. године. 31.08.2012. године. 

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-15261-2/15                                  Број: 02/1-38-15261-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

405405
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
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(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу чланова Школског одбора о разрјешењу чланова Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа 
ТузлаТузла

I

Разрјешавају се дужности члана Школског одбора Разрјешавају се дужности члана Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа Тузла, и ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа Тузла, и 
то: то: 

- Едина Хумчаковић, члан из реда родитеља  - Едина Хумчаковић, члан из реда родитеља  
- Минина Хорозић, члан из реда наставника и - Минина Хорозић, члан из реда наставника и 

стручних сарадника.стручних сарадника.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-15174-1/15                                  Број: 02/1-38-15174-1/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

406406
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању чланова Школског одбора о именовању чланова Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња електротехничка ЈУ Мјешовита средња електротехничка 

школа Тузлашкола Тузла

I

Именују се чланови Школског одбора ЈУ Именују се чланови Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња електротехничка школа Тузла на Мјешовита средња електротехничка школа Тузла на 
период утврђен Рјешењем о именовању Школског период утврђен Рјешењем о именовању Школског 
одбора број: 02/1-34-11811-48/12 од 12.06.2012. године, одбора број: 02/1-34-11811-48/12 од 12.06.2012. године, 
и то:и то:

- Фатима Филиповић, из реда наставника и - Фатима Филиповић, из реда наставника и 
стручних сарадникастручних сарадника

- Алмир Ћосић, из реда родитеља.- Алмир Ћосић, из реда родитеља.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-15174-2/15                                  Број: 02/1-38-15174-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

407407
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу члана Школског одбора о разрјешењу члана Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња рударска школа ТузлаЈУ Мјешовита средња рударска школа Тузла

I

Мирел Мишковић разрјешава се дужности члана Мирел Мишковић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња рударска Школског одбора ЈУ Мјешовита средња рударска 
школа Тузла, из реда наставника и стручних сарадника.школа Тузла, из реда наставника и стручних сарадника.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-34-9991-2/15                                  Број: 02/1-34-9991-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

408408
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању члана Школског одбора о именовању члана Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња рударска  школа ТузлаЈУ Мјешовита средња рударска  школа Тузла

I

Амра Хаџибегановић именује се за члана Школског Амра Хаџибегановић именује се за члана Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња рударска школа Тузла, одбора ЈУ Мјешовита средња рударска школа Тузла, 
из реда наставника и стручних сарадника, на период из реда наставника и стручних сарадника, на период 
утврђен Рјешењем о именовању Школског одбора број: утврђен Рјешењем о именовању Школског одбора број: 
02/1-38-17591-41/12 од 31.8.2012. године.02/1-38-17591-41/12 од 31.8.2012. године.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-34-9991-3/15                                  Број: 02/1-34-9991-3/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

409409
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
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кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), („Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 

Мјешовита средња школа ЧелићМјешовита средња школа Челић

I

Амела Балић разрјешава се дужности члана Амела Балић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа Челић, Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа Челић, 
из реда родитеља.из реда родитеља.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-15164-2/15                                  Број: 02/1-38-15164-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

410410
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању члана Школског одбора ЈУ о именовању члана Школског одбора ЈУ 

Мјешовита средња школа ЧелићМјешовита средња школа Челић

I

Алвира Муратовић именује се за члана Школског Алвира Муратовић именује се за члана Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Челић, из реда одбора ЈУ Мјешовита средња школа Челић, из реда 
родитеља, на период утврђен Рјешењем о именовању родитеља, на период утврђен Рјешењем о именовању 
Школског одбора број: 02/1-34-11811-38/12 од Школског одбора број: 02/1-34-11811-38/12 од 
12.06.2012. године. 12.06.2012. године. 

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
         Број: 02/1-38-15164-1/15                                  Број: 02/1-38-15164-1/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

411411
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 

Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња школа ГрачаницаМјешовита средња школа Грачаница

I

Осман Дураковић разрјешава се дужности Осман Дураковић разрјешава се дужности 
члана Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа члана Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Грачаница, из реда родитеља.Грачаница, из реда родитеља.

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-38-5131-1/15                                   Број: 02/1-38-5131-1/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

412412
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са 
чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.05.2015. године, доноси19.05.2015. године, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  ЕР  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању члана Школског одбора ЈУ о именовању члана Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња школа ГрачаницаМјешовита средња школа Грачаница

I

Ениса Хамидовић именује се за члана Школског Ениса Хамидовић именује се за члана Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница, из реда одбора ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница, из реда 
родитеља, на период утврђен Рјешењем о именовању родитеља, на период утврђен Рјешењем о именовању 
Школског одбора број: 02/1-34-11811-39/12 од Школског одбора број: 02/1-34-11811-39/12 од 
12.06.2012. године. 12.06.2012. године. 

IIII

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

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а           Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а      ПРЕМИЈЕР КАНТОНАПРЕМИЈЕР КАНТОНА
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                                Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н              Бего Гутић, с.р.                                                                                                                                             
                      ВЛАДА                                                            ВЛАДА                                      
          Број: 02/1-38-5131-2/15                                   Број: 02/1-38-5131-2/15                         
        Тузла, 19.05.2015. године        Тузла, 19.05.2015. године

413413
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 



Ponede˘ak, 29.06. 2015. god.Ponede˘ak, 29.06. 2015. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 7 - trana Broj 7 - trana 10331033

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 24030019 – ЈУ Средња медицинска потрошачком мјесту 24030019 – ЈУ Средња медицинска 
школа Тузла у дијелу властитих прихода у износу од  школа Тузла у дијелу властитих прихода у износу од  
700,00 КМ.700,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршит ће се Прерасподјела планираних расхода извршит ће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског  кода:на терет економског  кода:
                                
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
               ................................................... 700,00 КМ               ................................................... 700,00 КМ

у корист економског  кода:у корист економског  кода:

613500 - Издаци за услуге превоза и горива ..........613500 - Издаци за услуге превоза и горива ..........
               ................................................... 700,00 КМ               ................................................... 700,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија, Министарство образовања, Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и ЈУ Средња медицинска школа науке, културе и спорта и ЈУ Средња медицинска школа 
Тузла.Тузла.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-12629/15                                      Број: 07/1-14-12629/15                          

Тузла, 20.05.2015. годинеТузла, 20.05.2015. године 

414414
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) 
на потрошачком мјесту 11010017- Средства са Escrow на потрошачком мјесту 11010017- Средства са Escrow 
рачуна у дијелу намјенских средстава у износу од рачуна у дијелу намјенских средстава у износу од 
104.000,00 КМ.104.000,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршит ће се Прерасподјела планираних расхода извршит ће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
614400 - Субвенције јавним предузећима .............. 614400 - Субвенције јавним предузећима .............. 

                       ............................................ 104.000,00 КМ                       ............................................ 104.000,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

614500 - Субвенције приватним предузећима .......614500 - Субвенције приватним предузећима .......
               ............................................ 104.000,00 КМ               ............................................ 104.000,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-12610/15                                      Број: 07/1-14-12610/15                          

Тузла, 20.05.2015. годинеТузла, 20.05.2015. године 

415415
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 27010001- Кантонална дирекција потрошачком мјесту 27010001- Кантонална дирекција 
робних резерви Тузла у дијелу буџетских средстава у робних резерви Тузла у дијелу буџетских средстава у 
износу од 45,00 КМ.износу од 45,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршит ће се Прерасподјела планираних расхода извршит ће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
613500 - Издаци за услуге превоза и горива ........... 613500 - Издаци за услуге превоза и горива ........... 

                       ...................................................... 45,00 КМ                       ...................................................... 45,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613100 - Путни трошкови ........................ 45,00 КМ613100 - Путни трошкови ........................ 45,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија и Кантонална дирекција Министарство финансија и Кантонална дирекција 
робних резерви Тузла.робних резерви Тузла.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».
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     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-12633/15                                      Број: 07/1-14-12633/15                          

Тузла, 20.05.2015. годинеТузла, 20.05.2015. године 

416416
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 24020048 – ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла потрошачком мјесту 24020048 – ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла 
у дијелу властитих прихода у износу од  700,00 КМ.у дијелу властитих прихода у износу од  700,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршит ће се Прерасподјела планираних расхода извршит ће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
613700 - Издаци за текуће одржавање .. 700,00 КМ613700 - Издаци за текуће одржавање .. 700,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге ........... 613900 - Уговорене и друге посебне услуге ........... 
                       .................................................... 700,00 КМ                       .................................................... 700,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија, Министарство образовања, Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла.науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-16015/15                                      Број: 07/1-14-16015/15                          

Тузла, 28.05.2015. годинеТузла, 28.05.2015. године 

417417
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 21010001 – Министарство развоја потрошачком мјесту 21010001 – Министарство развоја 
и подузетништва у дијелу буџетских средстава у износу и подузетништва у дијелу буџетских средстава у износу 
од 500,00 КМ.од 500,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршит ће се Прерасподјела планираних расхода извршит ће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског  кода:на терет економског  кода:
                                
613700 - Издаци за текуће одржавање 500,00 КМ613700 - Издаци за текуће одржавање 500,00 КМ

у корист економског  кода:у корист економског  кода:

613100 - Путни трошкови ..................... 500,00 КМ613100 - Путни трошкови ..................... 500,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија и Министарство развоја и Министарство финансија и Министарство развоја и 
подузетништваподузетништва

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-13745/15                                      Број: 07/1-14-13745/15                          

Тузла, 28.05.2015. годинеТузла, 28.05.2015. године 

418418
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) 
на потрошачком мјесту 24020003 – ЈУ ОШ „Гривице“ на потрошачком мјесту 24020003 – ЈУ ОШ „Гривице“ 
Бановићи у дијелу властитих прихода у износу од  Бановићи у дијелу властитих прихода у износу од  
160,00 КМ.160,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршит ће се Прерасподјела планираних расхода извршит ће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
613100 - Путни трошкови ...................... 160,00 КМ613100 - Путни трошкови ...................... 160,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге ........... 613900 - Уговорене и друге посебне услуге ........... 
                       ................................................... 160,00 КМ                       ................................................... 160,00 КМ



Ponede˘ak, 29.06. 2015. god.Ponede˘ak, 29.06. 2015. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 7 - trana Broj 7 - trana 10351035

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија, Министарство образовања, Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Гривице“ Бановићи.науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Гривице“ Бановићи.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-16512/15                                      Број: 07/1-14-16512/15                          

Тузла, 03.06.2015. годинеТузла, 03.06.2015. године 

419419
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела Одобрава се унутрашња прерасподјела 
планираних расхода у Буџету Тузланског кантона за планираних расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2015. годину («Службене новине Тузланског кантона» 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона» 
број: 3/15) на потрошачком мјесту 24030012 – ЈУ МС број: 3/15) на потрошачком мјесту 24030012 – ЈУ МС 
Електротехничка школа Тузла у дијелу властитих Електротехничка школа Тузла у дијелу властитих 
прихода у износу од 5.000,00 КМ.прихода у износу од 5.000,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економских кодова:на терет економских кодова:
                                
613600 - Унајмљивање имовине, опреме и нема-613600 - Унајмљивање имовине, опреме и нема-
               теријалне имовине ................... 500,00 КМ               теријалне имовине ................... 500,00 КМ
613700 - Издаци за текуће одржавање 4.500,00 КМ613700 - Издаци за текуће одржавање 4.500,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613200 - Издаци за енергију ............... 5.000,00 КМ613200 - Издаци за енергију ............... 5.000,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија, Министарство образовања, Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и ЈУ МС  Електротехничка науке, културе и спорта и ЈУ МС  Електротехничка 
школа Тузла.школа Тузла.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-16506/15                                      Број: 07/1-14-16506/15                          

Тузла, 03.06.2015. годинеТузла, 03.06.2015. године 

420420
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: («Службене новине Тузланског кантона» број: 
3/15) на потрошачком мјесту 11010003 – Трошкови 3/15) на потрошачком мјесту 11010003 – Трошкови 
манифестација у дијелу буџетских средстава у износу манифестација у дијелу буџетских средстава у износу 
од  3.000,00 КМ.од  3.000,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
614300 -Текући трансфери непрофитним614300 -Текући трансфери непрофитним
              организацијама ...................... 3.000,00 КМ              организацијама ...................... 3.000,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

614500 - Субвенције приватним предузећима и614500 - Субвенције приватним предузећима и
               предузетницима .................... 3.000,00 КМ               предузетницима .................... 3.000,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.     Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.     

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се  у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се  у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

 
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-16815/15                                      Број: 07/1-14-16815/15                          

Тузла, 08.06.2015. годинеТузла, 08.06.2015. године 

421421
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 24020001 – ЈУ ОШ „Бановићи“ потрошачком мјесту 24020001 – ЈУ ОШ „Бановићи“ 
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Бановићи у дијелу буџетских средстава у износу од  Бановићи у дијелу буџетских средстава у износу од  
125,00 КМ.125,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
613500 - Издаци за услуге превоза и горива ........ 613500 - Издаци за услуге превоза и горива ........ 

                       ................................................... 125,00 КМ                       ................................................... 125,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613100 - Путни трошкови ..................... 125,00 КМ613100 - Путни трошкови ..................... 125,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија, Министарство образовања, Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи.науке, културе и спорта и ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-16818/15                                      Број: 07/1-14-16818/15                          

Тузла, 08.06.2015. годинеТузла, 08.06.2015. године

422422
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 24030027 – ЈУ МСШ Живинице у потрошачком мјесту 24030027 – ЈУ МСШ Живинице у 
дијелу властитих прихода у износу од  3.636,67 КМ.дијелу властитих прихода у износу од  3.636,67 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на  следећи начин: на  следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
613900 - Уговорене и друге посебне услуге ........... 613900 - Уговорене и друге посебне услуге ........... 

                        ................................................ 3.636,67 КМ                        ................................................ 3.636,67 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и 613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и 
               услуга платног промета ....... 3.636,67 КМ               услуга платног промета ....... 3.636,67 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија, Министарство образовања, Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и ЈУ МСШ Живинице.науке, културе и спорта и ЈУ МСШ Живинице.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се  у «Службеним новинама Тузланског а објавит ће се  у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-16822/15                                      Број: 07/1-14-16822/15                          

Тузла, 08.06.2015. годинеТузла, 08.06.2015. године

423423
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 29010001 – Кантонална управа за потрошачком мјесту 29010001 – Кантонална управа за 
инспекцијске послове у дијелу буџетских средстава у инспекцијске послове у дијелу буџетских средстава у 
износу од  1.000,00 КМ.износу од  1.000,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
613500 - Издаци за услуге превоза и горива ........... 613500 - Издаци за услуге превоза и горива ........... 

                       ................................................. 1.000,00 КМ                       ................................................. 1.000,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и 613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и 
               услуга платног промета ....... 1.000,00 КМ               услуга платног промета ....... 1.000,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија и Кантонална управа за Министарство финансија и Кантонална управа за 
инспекцијске послове.инспекцијске послове.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-17325/15                                      Број: 07/1-14-17325/15                          

Тузла, 15.06.2015. годинеТузла, 15.06.2015. године
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424424
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 24040020 – Правни факултет Тузла потрошачком мјесту 24040020 – Правни факултет Тузла 
у дијелу властитих прихода у износу од  6.500,00 КМ.у дијелу властитих прихода у износу од  6.500,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и 613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и 
                услуга платног промета ...... 6.500,00 КМ                услуга платног промета ...... 6.500,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге ........... 613900 - Уговорене и друге посебне услуге ........... 
                        ............................................... 6.500,00 КМ                        ............................................... 6.500,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија, Министарство образовања, Министарство финансија, Министарство образовања, 
науке, културе и спорта и Правни факултет Тузла.науке, културе и спорта и Правни факултет Тузла.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-17328/15                                      Број: 07/1-14-17328/15                          

Тузла, 15.06.2015. годинеТузла, 15.06.2015. године

425425
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) 

на потрошачком мјесту 17010001 – Министарство на потрошачком мјесту 17010001 – Министарство 
унутрашњих послова у дијелу властитих прихода у унутрашњих послова у дијелу властитих прихода у 
износу од 10.000,00 КМ.износу од 10.000,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на  следећи начин: на  следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
613700 - Издаци за текуће одржавање 10.000,00 КМ613700 - Издаци за текуће одржавање 10.000,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

613100 - Путни трошкови ................. 10.000,00 КМ613100 - Путни трошкови ................. 10.000,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија и Министарство унутрашњих Министарство финансија и Министарство унутрашњих 
послова.послова.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-17451/15                                      Број: 07/1-14-17451/15                          

Тузла, 16.06.2015. годинеТузла, 16.06.2015. године

426426
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) на 
потрошачком мјесту 23020008 – Једнократне помоћи у потрошачком мјесту 23020008 – Једнократне помоћи у 
дијелу буџетских средстава у износу од 300.000,00 КМ.дијелу буџетских средстава у износу од 300.000,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на следећи начин: на следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
614200 - Текући трансфери појединцима .............. 614200 - Текући трансфери појединцима .............. 

                        .......................................... 300.000,00 КМ                        .......................................... 300.000,00 КМ

у корист економског кода:у корист економског кода:

614100 - Текући трансфери другим нивоима власти 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти 
               и фондовима ..................... 300.000,00 КМ               и фондовима ..................... 300.000,00 КМ
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IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија и Министарство за рад, Министарство финансија и Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак.социјалну политику и повратак.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

    
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-17453/15                                      Број: 07/1-14-17453/15                          

Тузла, 16.06.2015. годинеТузла, 16.06.2015. године

427427
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, Федерацији БиХ (”Службене новине  Федерације БиХ”, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. бр. 102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), а у вези са чланом 42. 
ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског ставови 1., 2. и 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског кантона за 2015. годину («Службене новине Тузланског 
кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и кантона» број: 3/15), министар финансија  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕР Ј ЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                   

у Буџету Тузланског кантона за 2015. годинуу Буџету Тузланског кантона за 2015. годину

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину расхода у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину 
(«Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) («Службене новине Тузланског кантона» број: 3/15) 

на потрошачком мјесту 23040001 – Подршка повратку на потрошачком мјесту 23040001 – Подршка повратку 
прогнаних лица у дијелу буџетских средстава у износу прогнаних лица у дијелу буџетских средстава у износу 
од 50.000,00 КМ.од 50.000,00 КМ.

IIII

Прерасподјела планираних расхода извршиће се Прерасподјела планираних расхода извршиће се 
на  следећи начин: на  следећи начин: 

                              
на терет економског кода:на терет економског кода:
                                
614200 - Текући трансфери појединцима ............... 614200 - Текући трансфери појединцима ............... 

                       ............................................... 50.000,00 КМ                       ............................................... 50.000,00 КМ
                              
у корист економског кода:у корист економског кода:

614100 - Текући трансфери другим нивоима власти 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти 
               и фондовима ....................... 50.000,00 КМ               и фондовима ....................... 50.000,00 КМ

IIIIII

За реализацију овог рјешења задужују се За реализацију овог рјешења задужују се 
Министарство финансија и Министарство за рад, Министарство финансија и Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак.социјалну политику и повратак.

IVIV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског а објавиће се у «Службеним новинама Тузланског 
кантона».кантона».

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                         Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
   Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                          Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н             Јакуб Суљкановић,                                                                                                                       
  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                 дипл. ецц, с.р.                       
            Број: 07/1-14-17455/15                                      Број: 07/1-14-17455/15                          

Тузла, 16.06.2015. годинеТузла, 16.06.2015. године

428428
На основу чланова 8. и 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона („Службене На основу чланова 8. и 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона („Службене 

новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01 и 12/03) и члана 41. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01 и 12/03) и члана 41. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 17/11) Министарство образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона новине Тузланског кантона“, број: 17/11) Министарство образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона 
доносидоноси

НАСТАВНИ  ПЛАН  И  ПРО Г РАМНАСТАВНИ  ПЛАН  И  ПРО Г РАМ
за стручно звање техничар за обраду дрвета – програмер на ЦНЦ машинамаза стручно звање техничар за обраду дрвета – програмер на ЦНЦ машинама

I

Овим наставним планом и програмом утврђује се: број часова и модула за сваки наставни предмет, сврха и Овим наставним планом и програмом утврђује се: број часова и модула за сваки наставни предмет, сврха и 
циљеви, наставне јединице по предметима, смјернице за реализацију наставних јединица, очекивани резултати, циљеви, наставне јединице по предметима, смјернице за реализацију наставних јединица, очекивани резултати, 
извори, оцјењивање ученика.извори, оцјењивање ученика.

IIII

Наставни план и програм за стручно звање техничар за обраду дрвета – програмер на ЦНЦ машинама Наставни план и програм за стручно звање техничар за обраду дрвета – програмер на ЦНЦ машинама 
обухвата: наставни план са називима предмета, број часова за сваки предмет и број наставних седмица потребних обухвата: наставни план са називима предмета, број часова за сваки предмет и број наставних седмица потребних 
за реализацију програма.за реализацију програма.

IIIIII

Наставни план и програм обухваћа следеће предмете:Наставни план и програм обухваћа следеће предмете:

Рб. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
РАЗРЕД СВЕГА

I II III IV Број %

1. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

1. Босански, хрватски, српски језик и књижевност 2 2 2 2 8

2. Страни језик 2 2 2 2 8

3. Тјелесни и здравствени одгој 2 2 2 2 8

4. Историја-повијест 2 - - - 2

5. Демократија и људска права - - 2 - 2
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6. Информатика 2 - - - 2

7. Социологија - - - 2 2

8. Математика 4 4 3 3 14

9. Физика 2 2 - - 4

10. Хемија 2 - - - 2
Укупно 1: 18 12 11 11 52 43,33

2. СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ ПРЕДМЕТИ

11. Техничко цртање са нацртном геометријом 2 2 - - 4

12. Технологија дрвета 2 - - - 2

13. Машине и уређаји 2 2 2 - 6

14. Технологија производње - 3 3 3 9

15. Конструисање - 4 3 2 9

16. Компјутерско цртање и моделирање 2 2 2 - 6

17. Дизајн намјештаја - 2 - - 2

18. Фурнири и плоче - - 2 - 2

19. Хидротермичка обрада дрвета - - 2 - 2

20. Припрема производње - - - 2 2

21. Основе предузетништва - - - 2 2

22. Површинска обрада дрвета - - - 2 2

23.
Програмирање ЦНЦ машина и производња помоћу 
рачунара

- - 3 6 9

Укупно 2: 8 15 17 17 57 47,5

3. ПРАКТИЧНА НАСТАВА

24. Практична настава 4 3 2 2 11

Укупно 3: 4 3 2 2 11 9,17

УКУПНО 1+2+3: 30 30 30 30 120 100

IVIV

Тачке I, II, III, IV и V Наставног плана и програма за стручно звање техничар за обраду дрвета – програмер на ЦНЦ машинама Тачке I, II, III, IV и V Наставног плана и програма за стручно звање техничар за обраду дрвета – програмер на ЦНЦ машинама 
објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона”, а Наставни план и програм ће се штампати као посебна књига.објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона”, а Наставни план и програм ће се штампати као посебна књига.

V

Наставни план и програм за стручно звање техничар за обраду дрвета – програмер на ЦНЦ машинама примјењује се од Наставни план и програм за стручно звање техничар за обраду дрвета – програмер на ЦНЦ машинама примјењује се од 
школске 2015./2016. године.школске 2015./2016. године.

     БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА     БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                                   М И Н И С Т Р И Ц АФедерација Босне и Херцеговине                                                                                                                   М И Н И С Т Р И Ц А
        ТУЗЛАНСКИ КАНТОН        ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
     Министарство образовања,     Министарство образовања,
       науке, културе и спорта                                                                                                                        Мирсада Беговић, проф.,с.р.       науке, културе и спорта                                                                                                                        Мирсада Беговић, проф.,с.р.
        Број: 10/1-38-5575-2/15        Број: 10/1-38-5575-2/15
            Тузла, 28.5.2015.            Тузла, 28.5.2015.

429429
На основу члана 14. и члана 23. Закона о На основу члана 14. и члана 23. Закона о 

министарским и другим органима управе Тузланског министарским и другим органима управе Тузланског 
кантона  („Службене новине Тузланског кантона“, бр. кантона  („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11)), члана 12. став 4. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11)), члана 12. став 4. 
Закона о апотекарској дјелатности („Службене новине Закона о апотекарској дјелатности („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 40/10) и члана 6. Правилника о Федерације БиХ“, број 40/10) и члана 6. Правилника о 
ближим условима у погледу простора, опреме и кадра, ближим условима у погледу простора, опреме и кадра, 
критеријима за оснивање и обављање апотекарске критеријима за оснивање и обављање апотекарске 
дјелатности у свим организационим облицима, као и дјелатности у свим организационим облицима, као и 
начину и поступку њихове верификације („Службене начину и поступку њихове верификације („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 44/12 и 23/13), новине Федерације БиХ“, бр. 44/12 и 23/13), 
Министарство здравства д о н о с иМинистарство здравства д о н о с и

О  Д  Л  У  К  УО  Д  Л  У  К  У
о  допуни Одлуке о одређивању слободних локација о  допуни Одлуке о одређивању слободних локација 

на подручју  Тузланског кантона за оснивање на подручју  Тузланског кантона за оснивање 
апотека у 2015. годиниапотека у 2015. години

I

У Одлуци о одређивању слободних локација на У Одлуци о одређивању слободних локација на 
подручју Тузланског кантона за оснивање апотека у подручју Тузланског кантона за оснивање апотека у 
2015. години („Службене новине  Тузланског кантона 2015. години („Службене новине  Тузланског кантона 
бр. 2/15 и 4/15) у тачки II иза редног броја 3) додаје се бр. 2/15 и 4/15) у тачки II иза редног броја 3) додаје се 
нови редни број 4), који гласи:нови редни број 4), који гласи:

„4) Општина Живинице- једна локација„4) Општина Живинице- једна локација
4.1. Мјесна заједница Рудар Живинице“.4.1. Мјесна заједница Рудар Живинице“.

IIII

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.кантона“.

      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                МИНИСТАРМИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н      Др. Елвис Бектић,  с.р.                                             Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н      Др. Елвис Бектић,  с.р.                                         
         Министарство здравства                                Министарство здравства                       
         Број: 13/1-37-005457-2/15                                   Број: 13/1-37-005457-2/15                          

Тузла, 22.05.2015. годинеТузла, 22.05.2015. године
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430430
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене 

новине Тузланског кантона”, бр.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 79. став 5. Закона о извршењу Буџета новине Тузланског кантона”, бр.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 79. став 5. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2015. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 3/15), Министарство за рад, Тузланског кантона за 2015. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 3/15), Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак Тузланског кантона доносисоцијалну политику и повратак Тузланског кантона доноси

П  Р  О  Г  Р  А  МП  Р  О  Г  Р  А  М

расподјеле средстава за материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе за 2015. годину расподјеле средстава за материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе за 2015. годину 

I

Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2015. годину са буџетске Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2015. годину са буџетске 
позиције 23020009-материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе у укупном износу од 560.000,00 КМ. позиције 23020009-материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе у укупном износу од 560.000,00 КМ. 
Средства се расподјељују за подршку реализације програма и пројеката који имају следеће циљеве: Средства се расподјељују за подршку реализације програма и пројеката који имају следеће циљеве: 

БР.                                            ЦИЉЕВИ
Износ одобрених 
средстава у КМ

1.
Превенција сиромаштва и подршка материјално необезбијеђеним појединцима и породицама 
путем организоване исхране и пакета помоћи  и других врста услуга и подршке истим. 450.000,00

2.
Подршка дјеци и младима са вишеструким и најтежим облицима инвалидитета 
кроз провођење процеса хабилитације и рехабилитације, услуга боравка и других 
ванинституционалних услуга подршке и услуга раног раста и развоја.

40.000,00

3.
Оснаживање лица са инвалидитетом, професионална рехабилитација и запошљавања и других 
облика услуга и подршке ових лица и њихових породица које превенирају институционални 
смјештај лица са инвалидитетом.

20.000,00

4.

Подршка појединцима и породицама  које због посебних околности требају подршку 
(поремећени породични односи,  проблеми у васпитању дјеце и у односима родитеља и дјеце, 
проблеми ризичних понашања дјеце и омладине, насиља у породици и у другим кризним 
ситуацијама) путем савјетовања, услуга сигурне куће, специфичних третмана и других  
ванинституционалних облика заштите који јачају институцију породице.

30.000,00

5.
Побољшање  квалитета  живљења старијих лица путем ванинституционалних услуга и других 
облика подршке.

20.000,00

IIII

Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог 
програма распоредити посебним одлукама у складу са расположивим средствима Буџета и оперативним плановима програма распоредити посебним одлукама у складу са расположивим средствима Буџета и оперативним плановима 
извршења Буџета за 2015. годину.извршења Буџета за 2015. годину.

IIIIII

Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог 
програма, распоредити на основу следећих критерија и начина бодовања:програма, распоредити на основу следећих критерија и начина бодовања:

КРИТЕРИЈИ Циљ 1 Циљ 2 Циљ 3 Циљ 4 Циљ 5
Број бодова по циљевима

1. Квалитет пројекта, усклађеност са циљевима програма 
са јасно дефинисаним видљивим и мјерљивим 
индикаторима за провођење програмских циљева 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

2. Постигнути резултати, у предложеним програмским 
активностима, у претходном периоду и ажурност и  
квалитет извјештавања за већ подржане пројекте из 
буџета министарства 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

3. Број, категорија корисника услуга и  ниво укључености 
корисника 0 – 30 0 – 10 0 – 15 0 – 10 0 – 15

4. Допринос пројекта развоју  ванинституционалних 
услуга и њиховом приближавању локалној заједници 
(корисницима). 0 – 5 0 – 20 0 – 15 0 – 15 0 – 15

5.  Успостављеност партнерских односа са другим 
секторима и суфинансирање из других извора 0 – 5 0 – 10 0 – 10 0 – 15 0 – 10
Укупан број бодова Укупно по 50 бодова

Организације и удружења која не остваре минимум од 10 бодова неће бити финансирана/суфинансирана Организације и удружења која не остваре минимум од 10 бодова неће бити финансирана/суфинансирана 
средствима из овог програма.средствима из овог програма.

IVIV

 Приликом процјене неће се разматрати програми и пројекти који: Приликом процјене неће се разматрати програми и пројекти који:
- су усмјерени ка вјерским циљевима и активностима- су усмјерени ка вјерским циљевима и активностима
- се искључиво базирају на инвестиционим улагањима, изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме- се искључиво базирају на инвестиционим улагањима, изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме
- имају административне трошкове веће од 30 % трошкова укупног буџета пројекта.- имају административне трошкове веће од 30 % трошкова укупног буџета пројекта.



Ponede˘ak, 29.06. 2015. god.Ponede˘ak, 29.06. 2015. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 7 - trana Broj 7 - trana 10411041

V

Објава овог програма у „Службеним новинама Тузланског кантона“ оставља могућност потенцијалним Објава овог програма у „Службеним новинама Тузланског кантона“ оставља могућност потенцијалним 
корисницима за подношење захтјева са програмом/пројектом за расподјелу средстава из претходног става у року корисницима за подношење захтјева са програмом/пројектом за расподјелу средстава из претходног става у року 
од 15 дана од дана објављивања, што се сматра јавним позивом.од 15 дана од дана објављивања, што се сматра јавним позивом.

VIVI

Организације и удружења подносе пријаву на прописаном пријавном обрасцу који се може преузети са веб Организације и удружења подносе пријаву на прописаном пријавном обрасцу који се може преузети са веб 
странице Владе Тузланског кантона (www.владатк.ким.ба) или у Министарству за рад, социјалну политику и странице Владе Тузланског кантона (www.владатк.ким.ба) или у Министарству за рад, социјалну политику и 
повратак Тузланског кантона. Пријавни образац чини саставни дио Програма.повратак Тузланског кантона. Пријавни образац чини саставни дио Програма.

VIIVII

Уз пријавни образац обавезно се прилаже:Уз пријавни образац обавезно се прилаже:
- Рјешење о упису у регистар код Министарства правосуђа и управе ТК-а или другог надлежног органа  - Рјешење о упису у регистар код Министарства правосуђа и управе ТК-а или другог надлежног органа  

Федерације БиХ или БиХ (копија)Федерације БиХ или БиХ (копија)
- Увјерење о порезној регистрацији (копија)- Увјерење о порезној регистрацији (копија)
- Спесимен потписа (копија)- Спесимен потписа (копија)
- Биланс стања и биланс успјеха за 2014. годину овјерену у надлежној Порезној управи (копија).- Биланс стања и биланс успјеха за 2014. годину овјерену у надлежној Порезној управи (копија).
- Изјава одговорног лица правног лица о транспарентном утрошку средстава- Изјава одговорног лица правног лица о транспарентном утрошку средстава
- Споразум о партнерству ако се ради о партнерском пројекту (овјерен од свих партнера) (копија)- Споразум о партнерству ако се ради о партнерском пројекту (овјерен од свих партнера) (копија)
- Детаљан програм или пројекат за који се тражи финансирање.- Детаљан програм или пројекат за који се тражи финансирање.
 Пријаве на јавни позив, за кориснике средстава из 2014. године, који нису доставили одговарајући извјештај  Пријаве на јавни позив, за кориснике средстава из 2014. године, који нису доставили одговарајући извјештај 

о утрошку средстава, неће бити разматране, осим у случајевима када одобрена средства нису благовремено о утрошку средстава, неће бити разматране, осим у случајевима када одобрена средства нису благовремено 
уплаћена.  уплаћена.  

VIII VIII 

Попуњени пријавни образац са свим прилозима подноси се у запечаћеној  коверти а предаје путем поште или Попуњени пријавни образац са свим прилозима подноси се у запечаћеној  коверти а предаје путем поште или 
на писарницу Заједничких служби кантоналних органа на адресу:на писарницу Заједничких служби кантоналних органа на адресу:

Тузлански кантонТузлански кантон
Министарство за рад, социјалну политику и повратак Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Рударска бр. 57Рударска бр. 57
75000 Тузла са назнаком 75000 Тузла са назнаком 
“Пријава на јавни позив”“Пријава на јавни позив”

IXIX

Организације и удружења су обавезни да извјештај о утрошку средстава са потребним доказима (копије Организације и удружења су обавезни да извјештај о утрошку средстава са потребним доказима (копије 
рачуна) уз наративни извјештај, доставе Министарству за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона рачуна) уз наративни извјештај, доставе Министарству за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона 
најкасније до 31.01.2016. године.најкасније до 31.01.2016. године.

Извјештај из става 1. ове тачке доставља се у складу са прописаним обрасцем који се може преузети са Извјештај из става 1. ове тачке доставља се у складу са прописаним обрасцем који се може преузети са 
веб  странице Владе Тузланског кантона (www.владатк.ким.ба) или у Министарству за рад, социјалну политику и веб  странице Владе Тузланског кантона (www.владатк.ким.ба) или у Министарству за рад, социјалну политику и 
повратак Тузланског кантона. Образац наративног и финансијског извјештаја (који садржи појашњење директних повратак Тузланског кантона. Образац наративног и финансијског извјештаја (који садржи појашњење директних 
и индиректних трошкова) чини саставни дио Програма.и индиректних трошкова) чини саставни дио Програма.

X

За реализацију овог програма и појединачних Одлука донесених на основу овог програма, задужује се За реализацију овог програма и појединачних Одлука донесених на основу овог програма, задужује се 
Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и Министарство финансија Тузланског Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и Министарство финансија Тузланског 
кантона.кантона.

XIXI

Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона,  примјењује се од Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона,  примјењује се од 
01.01.2015. године и исти ће се објавити  у „Службеним новинама Тузланског кантона“.01.01.2015. године и исти ће се објавити  у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

          БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА          БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
      Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                            М И Н И С Т А Р      Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                            М И Н И С Т А Р
              ТУЗЛАНСКИ КАНТОН              ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство за рад, социјалну политику                                                                                              Адмир Хускановић, с.р.Министарство за рад, социјалну политику                                                                                              Адмир Хускановић, с.р.
                       и повратак                        и повратак 
           Број: 09/1-14-11343/15           Број: 09/1-14-11343/15
        Тузла, 07.05. 2015. године        Тузла, 07.05. 2015. године

431431
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене 

новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 79. став 7. Закона о извршењу Буџета новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 79. став 7. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2015. годину (“Службене новине Тузланског кантона” број: 3/15), Министарство за рад, Тузланског кантона за 2015. годину (“Службене новине Тузланског кантона” број: 3/15), Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак Тузланског кантона д о н о с исоцијалну политику и повратак Тузланског кантона д о н о с и
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ПРО Г РАМПРО Г РАМ
расподјеле средстава са потрошачке јединице 23020019-субвенција трошкова превенције зависности о расподјеле средстава са потрошачке јединице 23020019-субвенција трошкова превенције зависности о 

дрогама за 2015. годину дрогама за 2015. годину 

I

Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2015. годину са потрошачке Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2015. годину са потрошачке 
јединице 23020019-субвенција трошкова превенције зависности о дрогама у износу од 10.000,00 КМ.јединице 23020019-субвенција трошкова превенције зависности о дрогама у износу од 10.000,00 КМ.

IIII

Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог 
програма распоредити посебним одлукама на основу захтјева са програмом/пројектом у складу са расположивим програма распоредити посебним одлукама на основу захтјева са програмом/пројектом у складу са расположивим 
средствима Буџета и оперативним плановима извршења Буџета за 2015. годину.средствима Буџета и оперативним плановима извршења Буџета за 2015. годину.

IIIIII

Средства из тачке I овог програма  користиће се за провођење програма превенције, укључујући  трошкове Средства из тачке I овог програма  користиће се за провођење програма превенције, укључујући  трошкове 
лица и институција које проводе ове програме, а који се односе искључиво на превенцију. лица и институција које проводе ове програме, а који се односе искључиво на превенцију. 

IVIV

Износ средстава из тачке I овог програма у висини од 10.000,00 КМ за подршку пројектима превенције Износ средстава из тачке I овог програма у висини од 10.000,00 КМ за подршку пројектима превенције 
зависника о психоактивним супстанцама за 2015. годину, распоредиће се на основу следећих критерија:зависника о психоактивним супстанцама за 2015. годину, распоредиће се на основу следећих критерија:

Р.б К Р И Т Е Р И Ј И Број бодова

1.
Организациона структура и кадровски потенцијал који може одговорити захтјевима превенције 
зависности о психоактивним супстанцама – видљиве референце. 0 – 10

2 Досадашњи резултати рада на превенцији зависности 
0 – 10

3.
Доказана подршка других донатора и институција из земље и иностранства и партнерска сарадња 
са институцијама које се баве овом облашћу. 0 – 10 

Организације и удружења која не остваре минимум од 10 бодова неће бити финансирана/суфинансирана Организације и удружења која не остваре минимум од 10 бодова неће бити финансирана/суфинансирана 
средствима из овог програма.средствима из овог програма.

Сваки од наведених критерија биће вреднован са одговарајућим бројем бодова од стране комисије Сваки од наведених критерија биће вреднован са одговарајућим бројем бодова од стране комисије 
Министарства која ће предлагати додјелу средстава у складу са програмом и посебним појединачним одлукама Министарства која ће предлагати додјелу средстава у складу са програмом и посебним појединачним одлукама 
министра за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона.министра за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона.

V

Објава овог програма у “Службеним новинама Тузланског кантона” оставља могућност потенцијалним Објава овог програма у “Службеним новинама Тузланског кантона” оставља могућност потенцијалним 
корисницима за подношење захтјева са програмом/пројектом за расподјелу средстава  из тачке I овог програма у корисницима за подношење захтјева са програмом/пројектом за расподјелу средстава  из тачке I овог програма у 
року од 15 дана од дана објављивања, што се сматра јавним позивом.року од 15 дана од дана објављивања, што се сматра јавним позивом.

VIVI

Организације и  удружења подносе пријаву на прописани пријавни образац који се може преузети са wеб Организације и  удружења подносе пријаву на прописани пријавни образац који се може преузети са wеб 
странице Владе Тузланског кантона (www.владатк.ким.ба) или у Министарству за рад, социјалну политику и странице Владе Тузланског кантона (www.владатк.ким.ба) или у Министарству за рад, социјалну политику и 
повратак Тузланског кантона. Пријавни образац чини саставни дио Програма.повратак Тузланског кантона. Пријавни образац чини саставни дио Програма.

VIIVII

 Уз пријавни образац обавезно се прилаже: Уз пријавни образац обавезно се прилаже:
- Рјешење о упису у регистар код Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона или другог - Рјешење о упису у регистар код Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона или другог 

надлежног органа  Федерације БиХ или БиХ (копија)надлежног органа  Федерације БиХ или БиХ (копија)
- Увјерење о порезној регистрацији (копија)- Увјерење о порезној регистрацији (копија)
- Спесимен потписа (копија)- Спесимен потписа (копија)
- Биланс стања и биланс успјеха за 2014. годину овјерену у надлежној Порезној управи (копија)- Биланс стања и биланс успјеха за 2014. годину овјерену у надлежној Порезној управи (копија)
- Изјава одговорног лица правног лица о транспаранетном утрошку средстава- Изјава одговорног лица правног лица о транспаранетном утрошку средстава
- Споразум о партнерству ако се ради о партнерском пројекту (овјерен од свих партнера) (копија)- Споразум о партнерству ако се ради о партнерском пројекту (овјерен од свих партнера) (копија)
- Детаљан програм или пројекат за који се тражи финансирање.- Детаљан програм или пројекат за који се тражи финансирање.
 Пријаве на јавни позив, за кориснике средстава из 2014. године, који нису доставили одговарајући извјештај  Пријаве на јавни позив, за кориснике средстава из 2014. године, који нису доставили одговарајући извјештај 

о утрошку средстава, неће бити разматране, осим у случајевима када одобрена средства нису благовремено о утрошку средстава, неће бити разматране, осим у случајевима када одобрена средства нису благовремено 
уплаћена.  уплаћена.  

VIII VIII 

Попуњени пријавни образац са свим прилозима подноси се у запечаћеној коверти а предаје путем поште или Попуњени пријавни образац са свим прилозима подноси се у запечаћеној коверти а предаје путем поште или 
на писарницу Заједничких служби кантоналних органа на адресу:на писарницу Заједничких служби кантоналних органа на адресу:

Тузлански кантонТузлански кантон
Министарство за рад, социјалну политику и повратакМинистарство за рад, социјалну политику и повратак
Рударска бр. 57Рударска бр. 57
75000 Тузла са назнаком 75000 Тузла са назнаком 
“Пријава на јавни позив”“Пријава на јавни позив”



Ponede˘ak, 29.06. 2015. god.Ponede˘ak, 29.06. 2015. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 7 - trana Broj 7 - trana 10431043

IXIX

Организације и удружења су обавезне да извјештај о утрошку средстава са потребним доказима (копије Организације и удружења су обавезне да извјештај о утрошку средстава са потребним доказима (копије 
рачуна) уз наративни извјештај доставе Министарству за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона рачуна) уз наративни извјештај доставе Министарству за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона 
најкасније до 31.01. 2016. године.  најкасније до 31.01. 2016. године.  

Извјештај из става 1. ове тачке доставља се у складу са прописаним обрасцем који се може преузети са Извјештај из става 1. ове тачке доставља се у складу са прописаним обрасцем који се може преузети са 
веб  странице Владе Тузланског кантона (www.владатк.ким.ба) или у Министарству за рад, социјалну политику и веб  странице Владе Тузланског кантона (www.владатк.ким.ба) или у Министарству за рад, социјалну политику и 
повратак Тузланског кантона. Образац наративног и финансијског извјештаја чини саставни дио Програма.   повратак Тузланског кантона. Образац наративног и финансијског извјештаја чини саставни дио Програма.   

X

За реализацију овог програма и појединачних одлука донесених на основу овог програма, задужују се За реализацију овог програма и појединачних одлука донесених на основу овог програма, задужују се 
Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и Министарство финансија Тузланског Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и Министарство финансија Тузланског 
кантона.кантона.

XIXI

Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона, примјењује се од Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона, примјењује се од 
01.01.2015. године и исти ће се објавити у “Службеним новинама Тузланског кантона”. 01.01.2015. године и исти ће се објавити у “Службеним новинама Тузланског кантона”. 

          БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА          БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
      Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                            М И Н И С Т А Р      Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                            М И Н И С Т А Р
              ТУЗЛАНСКИ КАНТОН              ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство за рад, социјалну политику                                                                                              Адмир Хускановић, с.р.Министарство за рад, социјалну политику                                                                                              Адмир Хускановић, с.р.
                         и повратак                          и повратак 
              Број: 09/1-14-11347/15              Број: 09/1-14-11347/15
          Тузла, 07.05. 2015. године          Тузла, 07.05. 2015. године

432432
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене 

новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 79. став 4. Закона о извршењу Буџета новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 79. став 4. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2015. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 3/15), Министарство за рад, Тузланског кантона за 2015. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 3/15), Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак Тузланског кантона доноси социјалну политику и повратак Тузланског кантона доноси 

ПРО Г РАМПРО Г РАМ
расподјеле средстава  једнократних новчаних помоћи расподјеле средстава  једнократних новчаних помоћи 

за 2015. годинуза 2015. годину

I

Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2015. годину са буџетске Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2015. годину са буџетске 
позиције 23020008- једнократне помоћи у износу од 440.000,00 КМ, на следећи начин:позиције 23020008- једнократне помоћи у износу од 440.000,00 КМ, на следећи начин:

Редни 
број 

Назив 
центра за 
социјални 

рад 

Бр.становника
по попису из 

1991.г

Број 
незапослених– 
јануар 2015.г.

Број 
корисника 
сталне 
новчане 
помоћи
у 2014.г

Број 
корисника 

једнократних 
новчаних 

помоћи у 2014. 
год. 

Број дјеце  
корисника 
додатка на 
дјецу у 2014.

год.

Број 
пензионера 
са најнижом 
пензијом у 

2014.години

Износ 
одобрених 
средстава  у 

КМ

1 Тузла 131618 20632 600 601 2648 11403 70.000,00
2 Живинице 54783 14283 349 758 2844 4796 51.870,00
3 Лукавац 57070 10911 291 562 1662 4112 43.856,00
4 Грачаница 59134 9714 204 665 1293 3828 38.170,00
5 Градачац 56581 7781 364 618 2519 3004 44.860,00
6 Сребреник 40896 8831 309 713 1837 3484 40.516,00
7 Калесија 41809 8980 269 290 2223 2266 38.514,00
8 Бановићи 26590 5594 200 168 974 1549 24.155,00
9 Кладањ 16070 2753 58 336 570 1467 19.814,00
10 Челић 14105 2779 108 188 846 680 18.145,00
11 Сапна 12971 2609 42 172 792 541 17.480,00
12 Д о б о ј 

Исток
10167 2676 97 143 574 991 17.480,00

13 Теочак 7413 1858 105 220 481 552 15.140,00
Укупно 529207 99401 2996 5434 19263 38673 440.000,00
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IIII

 Расподјела средстава из тачке I овог програма извршена је у складу са следећим критеријима:   Расподјела средстава из тачке I овог програма извршена је у складу са следећим критеријима:  
• Број становника,• Број становника,
• Незапосленост становништва • Незапосленост становништва 
• Број корисника сталне новчане помоћи у 2014. години• Број корисника сталне новчане помоћи у 2014. години
• Број корисника једнократних новчаних помоћи у 2014. години• Број корисника једнократних новчаних помоћи у 2014. години
• Број дјеце корисника додатка на дјецу у 2014. години• Број дјеце корисника додатка на дјецу у 2014. години
• Број пензионера са износом најниже пензије у 2014.години• Број пензионера са износом најниже пензије у 2014.години

IIIIII

Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог 
програма распоредити посебним одлукама у складу са расположивим средствима Буџета и оперативним плановима програма распоредити посебним одлукама у складу са расположивим средствима Буџета и оперативним плановима 
извршења Буџета за 2015. годину.извршења Буџета за 2015. годину.

Средства из тачке I овог програма распоређиваће се центрима за социјални рад квартално изузев Центра Средства из тачке I овог програма распоређиваће се центрима за социјални рад квартално изузев Центра 
за социјални рад Тузла за који ће Министарство вршити исплату средстава корисницима права, а центри за за социјални рад Тузла за који ће Министарство вршити исплату средстава корисницима права, а центри за 
социјални рад су дужни доставити извјештаје са пратећом документацијом о намјенском утрошку тих средстава социјални рад су дужни доставити извјештаје са пратећом документацијом о намјенском утрошку тих средстава 
Министарству за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и то у року од 60 дана од дана уплате Министарству за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и то у року од 60 дана од дана уплате 
средстава на жиро рачуне центара за социјални рад.средстава на жиро рачуне центара за социјални рад.

IVIV

За реализацију овог програма задужују се Министарство за рад, социјалну политику и повратак и За реализацију овог програма задужују се Министарство за рад, социјалну политику и повратак и 
Министарство финансија Тузланског кантона.Министарство финансија Тузланског кантона.

V

Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона,  примјењује се од Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона,  примјењује се од 
01.01.2015. године и исти ће се објавити  у «Службеним новинама Тузланског кантона“.01.01.2015. године и исти ће се објавити  у «Службеним новинама Тузланског кантона“.

          БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА          БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
      Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                            М И Н И С Т А Р      Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                            М И Н И С Т А Р
              ТУЗЛАНСКИ КАНТОН              ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство за рад, социјалну политику                                                                                              Адмир Хускановић, с.р.Министарство за рад, социјалну политику                                                                                              Адмир Хускановић, с.р.
                         и повратак                          и повратак 
              Број: 09/1-14-11349/15              Број: 09/1-14-11349/15
          Тузла, 07.05. 2015. године          Тузла, 07.05. 2015. године
                

433433
На основу чланова 5. и 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене На основу чланова 5. и 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене 

новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 79. став 6. Закона о извршењу Буџета новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 79. став 6. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2015. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 3/15.), Министарство за рад, Тузланског кантона за 2015. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 3/15.), Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак Тузланског кантона доноси социјалну политику и повратак Тузланског кантона доноси 

П  Р  О  Г  Р  А  МП  Р  О  Г  Р  А  М
расподјеле средстава субвенција за дјецу, ученике и студенте  расподјеле средстава субвенција за дјецу, ученике и студенте  

за 2015. годинуза 2015. годину

I

Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2015. годину са потрошачке Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2015. годину са потрошачке 
јединице 23020013-субвенција за дјецу, ученике и студенте у  укупном износу од 743.700,00 КМ.јединице 23020013-субвенција за дјецу, ученике и студенте у  укупном износу од 743.700,00 КМ.

Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона (у даљем тексту: Mинистарство) Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона (у даљем тексту: Mинистарство) 
ће средства из става 1. ове тачке распоредити центрима за социјални рад на име трошкова превоза дјеце, ученика, ће средства из става 1. ове тачке распоредити центрима за социјални рад на име трошкова превоза дјеце, ученика, 
студената и пратилаца на основу мјесечних потреба.студената и пратилаца на основу мјесечних потреба.

Трошкови превоза субвенционирају се у износу од 100% за следеће категорије дјеце,  ученика, студената и Трошкови превоза субвенционирају се у износу од 100% за следеће категорије дјеце,  ученика, студената и 
пратилаца :пратилаца :

- Дјецу, ученике и студенте из породица корисника сталне новчане помоћи,- Дјецу, ученике и студенте из породица корисника сталне новчане помоћи,
- Дјецу, ученике и студенте без родитељског старања који су на породичном смјештају,- Дјецу, ученике и студенте без родитељског старања који су на породичном смјештају,
- Дјецу, ученике и студенте кориснике увећаног дјечијег додатка и њихове пратиоце (уколико је пратилац - Дјецу, ученике и студенте кориснике увећаног дјечијег додатка и њихове пратиоце (уколико је пратилац 

неопходан).неопходан).

IIII

Распоред средстава из тачке I овог програма за 2015. годину извршиће се центрима за социјални рад на Распоред средстава из тачке I овог програма за 2015. годину извршиће се центрима за социјални рад на 
подручју Тузланског кантона на следећи начин:   подручју Тузланског кантона на следећи начин:   
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Табела бр.1 Табела бр.1 

Редни 
број 

Назив центра за социјални рад Износ средстава у КМ за 2015.

1. Тузла 100.000,00
2. Сребреник 80.000,00
3. Лукавац 58.000,00
4. Калесија 80.000,00
5. Живинице 130.000,00
6. Бановићи 35.000,00
7. Градачац 110.000,00
8. Добој Исток 20.000,00
9. Грачаница 41.000,00
10. Сапна 13.700,00
11. Теочак 12.000,00
12. Кладањ 38.000,00
13. Челић 26.000,00

У к у п н о 743.700,00

Министарство ће средства  из претходног става, (табела бр.1.) дозначити центрима за социјални рад на Министарство ће средства  из претходног става, (табела бр.1.) дозначити центрима за социјални рад на 
подручју Тузланског кантона, изузев Центра за социјални рад Тузла за који ће Министарство вршити исплату подручју Тузланског кантона, изузев Центра за социјални рад Тузла за који ће Министарство вршити исплату 
средстава корисницима права,  у складу са мјесечним потребама  и достављеним рачунима од стране центара средстава корисницима права,  у складу са мјесечним потребама  и достављеним рачунима од стране центара 
за социјални рад зависно о броју корисника који остварују право, те са расположивим средствима Буџета и за социјални рад зависно о броју корисника који остварују право, те са расположивим средствима Буџета и 
оперативним плановима извршења Буџета за 2015. годину. оперативним плановима извршења Буџета за 2015. годину. 

IIIIII

Распоред средстава на име трошкова превоза, дјеце, ученика, студената и пратилаца вршиће се на основу Распоред средстава на име трошкова превоза, дјеце, ученика, студената и пратилаца вршиће се на основу 
података достављених од центара за социјални рад о корисницима права и њиховим пратиоцима, а у складу са података достављених од центара за социјални рад о корисницима права и њиховим пратиоцима, а у складу са 
следећим критеријима:следећим критеријима:

1. Број дјеце, ученика и студената из тачке I став 3. овог програма1. Број дјеце, ученика и студената из тачке I став 3. овог програма
2. Утврђене цијене трошкова превоза за кориснике и њихове пратиоце на бази мјесечних потреба мјесно 2. Утврђене цијене трошкова превоза за кориснике и њихове пратиоце на бази мјесечних потреба мјесно 

надлежних центара за социјални рад.надлежних центара за социјални рад.

IVIV

За реализацију овог програма задужују се Министарство за рад, социјалну политику и повратак и За реализацију овог програма задужују се Министарство за рад, социјалну политику и повратак и 
Министарство финансија Тузланског кантона.Министарство финансија Тузланског кантона.

V

Обавезују се центри да редовно правдају утрошена средства након реализације, у року од 60 дана од дана Обавезују се центри да редовно правдају утрошена средства након реализације, у року од 60 дана од дана 
уплате средстава на жиро рачуне центара за социјални рад, према обрасцу извјештавања  прописаног од стране уплате средстава на жиро рачуне центара за социјални рад, према обрасцу извјештавања  прописаног од стране 
Министарства. Министарства. 

VIVI

Надзор над примјеном овог Програма вршиће Министарство за рад, социјалну политику и повратак Надзор над примјеном овог Програма вршиће Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона.Тузланског кантона.

VIIVII

Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона, а примјењиваће се од Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона, а примјењиваће се од 
01.01.2015. године и исти ће се објавити у «Службеним новинама Тузланског кантона»  .01.01.2015. године и исти ће се објавити у «Службеним новинама Тузланског кантона»  .

          БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА          БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
      Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                            М И Н И С Т А Р      Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                            М И Н И С Т А Р
              ТУЗЛАНСКИ КАНТОН              ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство за рад, социјалну политику                                                                                              Адмир Хускановић, с.р.Министарство за рад, социјалну политику                                                                                              Адмир Хускановић, с.р.
                         и повратак                          и повратак 
              Број: 09/1-14-11350/15              Број: 09/1-14-11350/15
           Тузла, 07.05. 2015. године           Тузла, 07.05. 2015. године
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На основу члана 23. Закона о министарствима На основу члана 23. Закона о министарствима 

и другим органима управе Тузланског кантона и другим органима управе Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона” бр. 17/00, 3/01, („Службене новине Тузланског кантона” бр. 17/00, 3/01, 
12/03, 10/05, 3/08 и 8/11), министар просторног уређења 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11), министар просторног уређења 
и заштите околице Тузланског кантона доносии заштите околице Тузланског кантона доноси

ОДЛУ К УОДЛ У К У
о утврђивању услова, критерија и поступака за о утврђивању услова, критерија и поступака за 
расподјелу  намјенских средстава од  еколошких расподјелу  намјенских средстава од  еколошких 
накнада Министарства просторног уређења и накнада Министарства просторног уређења и 

заштите околицезаштите околице

Члан 1.Члан 1.

Овом одлуком се утврђујууслови, критерији и Овом одлуком се утврђујууслови, критерији и 
поступци додјеле и одобравања намјенских средстава поступци додјеле и одобравања намјенских средстава 
за програме, пројекте и сличне активности (у даљем за програме, пројекте и сличне активности (у даљем 
тексту: пројекти), прикупљених по основу Закона о тексту: пројекти), прикупљених по основу Закона о 
Фонду за заштиту околиша Федерације БиХ („Службене Фонду за заштиту околиша Федерације БиХ („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 33/03) и средстава новине Федерације БиХ“, број: 33/03) и средстава 
досуђених Пресудом Општинског суда у Тузли број: досуђених Пресудом Општинског суда у Тузли број: 
032-0-ПС-06-000519 од 03.07.2009. године (у даљем 032-0-ПС-06-000519 од 03.07.2009. године (у даљем 
тексту: Пресуда), – намјенска средства – потрошачка тексту: Пресуда), – намјенска средства – потрошачка 
јединица 18010001 Министарство просторног уређења јединица 18010001 Министарство просторног уређења 
и заштите околице (у даљем тексту: Министарство).и заштите околице (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.Члан 2.

Средства се додјељују правним лицима која имају Средства се додјељују правним лицима која имају 
сједиште, обављају дјелатност и имплементирају сједиште, обављају дјелатност и имплементирају 
пројекте на подручју Тузланског кантона (у даљем пројекте на подручју Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Кантон) одређеним ставкама Текући трансфери тексту: Кантон) одређеним ставкама Текући трансфери 
(текући трансфери другим нивоима власти, текући (текући трансфери другим нивоима власти, текући 
трансфери непрофитним организацијама, субвенције трансфери непрофитним организацијама, субвенције 
јавним предузећима, субвенције приватним предузећима јавним предузећима, субвенције приватним предузећима 
и други текући расходи) и Капитални трансфери и други текући расходи) и Капитални трансфери 
(капитални трансфери другим нивоима власти, (капитални трансфери другим нивоима власти, 
капитални трансфери непрофитним организацијама, капитални трансфери непрофитним организацијама, 
капитални трансфери јавним предузећима, капитални капитални трансфери јавним предузећима, капитални 
трансфери приватним предузећима и предузетницима).трансфери приватним предузећима и предузетницима).

Улагања у туђа стална средства ће се вршити Улагања у туђа стална средства ће се вршити 
на начин да ће Министарство вршити јавне набавке на начин да ће Министарство вршити јавне набавке 
након чега ће се стална средства споразумно пренијети након чега ће се стална средства споразумно пренијети 
правним лицима према Програму расподјеле намјенских правним лицима према Програму расподјеле намјенских 
средстава из еколошких накнада Министарства средстава из еколошких накнада Министарства 
просторног уређења и заштите околице за 2015. годину просторног уређења и заштите околице за 2015. годину 
(у даљем тексту: Програм).(у даљем тексту: Програм).

Под правним лицима из ставова 1. и 2. овог члана, Под правним лицима из ставова 1. и 2. овог члана, 
подразумијевају се општине и Град Тузла (други нивои подразумијевају се општине и Град Тузла (други нивои 
власти) непрофитне организације (удружења, вјерске власти) непрофитне организације (удружења, вјерске 
заједнице и остале јавне установе), јавна предузећа заједнице и остале јавне установе), јавна предузећа 
и привредна друштва у приватном власништву, јавне и привредна друштва у приватном власништву, јавне 
установе из области образовања и судови. установе из области образовања и судови. 

Средства из члана 1. ове одлуке се додјељују у Средства из члана 1. ове одлуке се додјељују у 
складу са планираним средствима у Буџету  Тузланског складу са планираним средствима у Буџету  Тузланског 
кантона, Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона, Законом о извршењу Буџета Тузланског 
кантона и Програмом.кантона и Програмом.

Члан 3.Члан 3.

На основу захтјева и пријава за додјелу средстава, На основу захтјева и пријава за додјелу средстава, 
односно суфинансирање програма, пројеката и сличних односно суфинансирање програма, пројеката и сличних 
активности, а након разматрања испуњавања критерија, активности, а након разматрања испуњавања критерија, 
доноси се одлука о додјели или одобравању средстава доноси се одлука о додјели или одобравању средстава 
на коју сагласност даје Влада Тузланског кантона (у на коју сагласност даје Влада Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Влада Кантона). даљем тексту: Влада Кантона). 

На основу одлуке о додјели или одобравању На основу одлуке о додјели или одобравању 
средстава, Министарство са корисником средстава средстава, Министарство са корисником средстава 
склапа уговор о начину коришћења намјенских склапа уговор о начину коришћења намјенских 
средстава. Уговором се уређује начин коришћења средстава. Уговором се уређује начин коришћења 

средстава, износ одобрених средстава, начин праћења средстава, износ одобрених средстава, начин праћења 
намјенског коришћења средстава, те остала међусобна намјенског коришћења средстава, те остала међусобна 
права и обавезе корисника средстава и Министарства. права и обавезе корисника средстава и Министарства. 

Намјенска средства се користе за финансирање Намјенска средства се користе за финансирање 
заштите околиша, а посебно:заштите околиша, а посебно:

- заштиту, очување и побољшање квалитета - заштиту, очување и побољшање квалитета 
ваздуха, тла и вода, ваздуха, тла и вода, 

- санирање депонија и смањивање настајања - санирање депонија и смањивање настајања 
отпада,отпада,

- збрињавање и обрада свих врста отпада,- збрињавање и обрада свих врста отпада,
- заштиту и очување биолошке и пејзажне - заштиту и очување биолошке и пејзажне 

разноликости,разноликости,
- проведбу енергетских програма,- проведбу енергетских програма,
- уређење зелених јавних површина,- уређење зелених јавних површина,
- унапређивање и изградњу инфраструктуре за - унапређивање и изградњу инфраструктуре за 

заштиту околиша,заштиту околиша,
- побољшање праћења и оцјењивања стања - побољшање праћења и оцјењивања стања 

околиша, те увођење система управљања околишем,околиша, те увођење система управљања околишем,
- потицање одрживог коришћења природних - потицање одрживог коришћења природних 

добара идобара и
- потицање истраживачких, развојних студија, - потицање истраживачких, развојних студија, 

програма, пројеката и других активности.програма, пројеката и других активности.
Намјенска средства се могу користити и за Намјенска средства се могу користити и за 

суфинансирање програма, пројеката и сличних суфинансирање програма, пројеката и сличних 
активности за намјене прописане Законом, овом активности за намјене прописане Законом, овом 
Одлуком и Програмом, које организују и финансирају Одлуком и Програмом, које организују и финансирају 
међународне финансијске институције и организације.међународне финансијске институције и организације.

1. Текући и капитални трансфери другим1. Текући и капитални трансфери другим
    нивоима власти    нивоима власти

Члан 4.Члан 4.

Основни принцип при утврђивању укупне висине Основни принцип при утврђивању укупне висине 
средстава за текуће трансфере појединим општинама средстава за текуће трансфере појединим општинама 
и граду биће подаци о укупном броју регистрованих и граду биће подаци о укупном броју регистрованих 
возила на подручју општине и града, те ће се расподјела возила на подручју општине и града, те ће се расподјела 
примарно вршити према процентуалном учешћу примарно вршити према процентуалном учешћу 
средстава од регистровања по појединим општинама и средстава од регистровања по појединим општинама и 
граду. граду. 

Додјела средстава из претходног става појединим Додјела средстава из претходног става појединим 
општинама и граду се може извршити у већем, односно општинама и граду се може извршити у већем, односно 
мањем износу, зависно од значаја пројекта, положаја мањем износу, зависно од значаја пројекта, положаја 
(рубне општине и сл.) и развијености појединих (рубне општине и сл.) и развијености појединих 
општина. општина. 

Општине ће о програму расподјеле бити Општине ће о програму расподјеле бити 
обавијештене писаним обавјештењем након његовог обавијештене писаним обавјештењем након његовог 
усвајања.усвајања.

Износ одобрених средстава по поједином пројекту Износ одобрених средстава по поједином пројекту 
утврђиваће се по значају и квалитету пројекта као и утврђиваће се по значају и квалитету пројекта као и 
његовим ефектима на околиш.његовим ефектима на околиш.

Захтјев за додјелу или одобравање средстава Захтјев за додјелу или одобравање средстава 
односно суфинансирање пројеката, посебно за сваки односно суфинансирање пројеката, посебно за сваки 
предложени пројект, подноси се на посебном обрасцу предложени пројект, подноси се на посебном обрасцу 
и треба да садржи:и треба да садржи:

- назив пројекта,- назив пројекта,
- област заштите околице на коју се односи - област заштите околице на коју се односи 

пројекат са описом пројекта,пројекат са описом пројекта,
- циљеви пројекта (на који начин доприноси - циљеви пројекта (на који начин доприноси 

рјешавању проблема),рјешавању проблема),
- опис пројекта (описати по фазама и по - опис пројекта (описати по фазама и по 

могућности описати све пројектне активности и могућности описати све пројектне активности и 
динамику реализације), са евентуалном потребном динамику реализације), са евентуалном потребном 
пропратном документацијом (скице, планови, цртежи, пропратном документацијом (скице, планови, цртежи, 
фотографије, ЦД презентације и сл.),фотографије, ЦД презентације и сл.),

- буџет пројекта (навести детаљан буџет - буџет пројекта (навести детаљан буџет 
пројекта по ставкама),пројекта по ставкама),

- начин праћења реализације пројекта,- начин праћења реализације пројекта,
- рок реализације пројекта (почетак и завршетак) - рок реализације пројекта (почетак и завршетак) 

и
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- овлашћено лице за реализацију пројекта (име - овлашћено лице за реализацију пројекта (име 
и презиме, контакт адреса, телефон и е-маил).и презиме, контакт адреса, телефон и е-маил).

Члан 5.Члан 5.

Намјенска средства добијена по Пресуди се Намјенска средства добијена по Пресуди се 
одобравају по захтјеву општина и града према одобравају по захтјеву општина и града према 
потписаним уговорима у којима је предвиђено потписаним уговорима у којима је предвиђено 
да општине и град проведу процедуре избора да општине и град проведу процедуре избора 
најповољнијег извођача радова у складу са Законом најповољнијег извођача радова у складу са Законом 
о јавним набавкама а средства ће се дозначавати о јавним набавкама а средства ће се дозначавати 
општинама након што Министарство донесе одлуку општинама након што Министарство донесе одлуку 
о одобравању/прихватању привремених ситуација о одобравању/прихватању привремених ситуација 
извођача радова које достављају општине и град. извођача радова које достављају општине и град. 

2. Текући и капитални трансфери непрофитним2. Текући и капитални трансфери непрофитним
    организацијама    организацијама

Члан 6.Члан 6.

Додјела текућих трансфера непрофитним Додјела текућих трансфера непрофитним 
организацијама вршиће се по правилу јавним конкурсом организацијама вршиће се по правилу јавним конкурсом 
осим за манифестације из области заштите околице осим за манифестације из области заштите околице 
утврђене посебном одлуком Министарства. утврђене посебном одлуком Министарства. 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења 
која су регистрована у Министарству правосуђа и која су регистрована у Министарству правосуђа и 
управе Тузланског кантона као и удружења која су управе Тузланског кантона као и удружења која су 
регистрована у складу са законом на ентитетском регистрована у складу са законом на ентитетском 
или државном нивоу, чија је дјелатност усмјерена на или државном нивоу, чија је дјелатност усмјерена на 
заштиту и унапређење околице те која имају сједиште, заштиту и унапређење околице те која имају сједиште, 
обављају дјелатност и имплементирају пројекте на обављају дјелатност и имплементирају пројекте на 
подручју Кантона. подручју Кантона. 

Удружења су дужна доставити следећу Удружења су дужна доставити следећу 
документацију којом доказују испуњавање услова:документацију којом доказују испуњавање услова:

1. рјешење о упису у Регистар удружења код 1. рјешење о упису у Регистар удружења код 
Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона 
или другог надлежног органа у Босни и Херцеговини или другог надлежног органа у Босни и Херцеговини 
или Федерацији Босне и Херцеговине, из којег је или Федерацији Босне и Херцеговине, из којег је 
видљиво сједиште удружења на подручју Кантона и видљиво сједиште удружења на подручју Кантона и 
дјелатност усмјерена на заштиту и унапређење околице,дјелатност усмјерена на заштиту и унапређење околице,

2. увјерење о порезној регистрацији,2. увјерење о порезној регистрацији,
3. спесимен потписа из банке лице одговорних за 3. спесимен потписа из банке лице одговорних за 

финансије,финансије,
4. увјерење о измиреним порезима и доприносима 4. увјерење о измиреним порезима и доприносима 

за упосленике (уколика има упосленика),за упосленике (уколика има упосленика),
5. пројект (овјерен и потписан од стране 5. пројект (овјерен и потписан од стране 

подносиоца) на посебном обрасцу.подносиоца) на посебном обрасцу.
Удружење које нема упослених дужно је доставити  Удружење које нема упослених дужно је доставити  

изјаву овјерену од надлежног органа.изјаву овјерену од надлежног органа.
Документи се прилажу у оригиналу или овјереној Документи се прилажу у оригиналу или овјереној 

копији која не може бити старија од 6 мјесеци копији која не може бити старија од 6 мјесеци 
рачунајући од дана објављивања јавног позива.рачунајући од дана објављивања јавног позива.

Пројекти удружења, који ће се узети у разматрање, Пројекти удружења, који ће се узети у разматрање, 
достављају се на посебном обрасцу и треба да садрже:достављају се на посебном обрасцу и треба да садрже:

- назив и опис пројекта,- назив и опис пројекта,
- област заштите околице на коју се односи - област заштите околице на коју се односи 

пројекат,пројекат,
- циљеве пројекта,- циљеве пројекта,
- врсте активности које ће се провести да би се - врсте активности које ће се провести да би се 

постигли постављени циљеви,постигли постављени циљеви,
- подаци о укључености волонтера у пројекат - подаци о укључености волонтера у пројекат 

(уколико ће бити укључени волонтери доставити изјаву (уколико ће бити укључени волонтери доставити изјаву 
о укључености свих волонтера са потписом),о укључености свих волонтера са потписом),

- уколико постоји партнерство, назив партнера - уколико постоји партнерство, назив партнера 
- друга непрофитна организација или институција - друга непрофитна организација или институција 
из јавног сектора са доказом о партнерству (уговор, из јавног сектора са доказом о партнерству (уговор, 
споразум и слично са прецизно дефинисаном врстом споразум и слично са прецизно дефинисаном врстом 
партнерства и начину сарадње на пројекту),партнерства и начину сарадње на пројекту),

- број реализованих пројеката из области - број реализованих пројеката из области 
заштите околице са доказом (уговори, потврде и сл.)заштите околице са доказом (уговори, потврде и сл.)

- очекивани резултати,- очекивани резултати,

- рок реализације пројекта и- рок реализације пројекта и
- спецификација трошкова са висином средстава - спецификација трошкова са висином средстава 

која се потражују од Министарства (навести детаљну која се потражују од Министарства (навести детаљну 
спецификацију).спецификацију).

Приједлог расподјеле средстава удружењима даје Приједлог расподјеле средстава удружењима даје 
комисија именована од стране министра, цијенећи при комисија именована од стране министра, цијенећи при 
томе укупан број бодова утврђених на основу следећих томе укупан број бодова утврђених на основу следећих 
критерија:критерија:

- област заштите околице (до 20 бодова),- област заштите околице (до 20 бодова),
- рок реализације пројекта (до 20 бодова),- рок реализације пројекта (до 20 бодова),
- укључење већег броја волонтера (до 10 - укључење већег броја волонтера (до 10 

бодова),бодова),
- партнерски однос са другом непрофитном - партнерски однос са другом непрофитном 

организацијом или институцијом из јавног сектора у организацијом или институцијом из јавног сектора у 
реализовању пројекта (до 20 бодова) иреализовању пројекта (до 20 бодова) и

-    број реализираних пројеката из области заштите -    број реализираних пројеката из области заштите 
околице (до 30 бодова).околице (до 30 бодова).

Приједлог расподјеле средстава непрофитним Приједлог расподјеле средстава непрофитним 
организацијама за суфинансирање страних пројеката организацијама за суфинансирање страних пројеката 
даје комисија именована од стране министра, цијенећи даје комисија именована од стране министра, цијенећи 
при томе укупан број бодова утврђених на основу при томе укупан број бодова утврђених на основу 
следећих критерија:следећих критерија:

- област заштите околице (до 20 бодова),- област заштите околице (до 20 бодова),
- рок реализације пројекта (до 20 бодова),- рок реализације пројекта (до 20 бодова),
- укупна вриједност пројекта (до 20 бодова),- укупна вриједност пројекта (до 20 бодова),
- партнерски однос са другом непрофитном - партнерски однос са другом непрофитном 

организацијом или институцијом из јавног сектора у организацијом или институцијом из јавног сектора у 
реализовању пројекта (до 20 бодова) иреализовању пројекта (до 20 бодова) и

-   број реализованих страних пројеката из области -   број реализованих страних пројеката из области 
заштите околице (до 20 бодова).заштите околице (до 20 бодова).

Расподјела средстава за непрофитне организације Расподјела средстава за непрофитне организације 
за суфинансирање страних пројеката ће се вршити до за суфинансирање страних пројеката ће се вршити до 
утрошка средстава односно до краја године.утрошка средстава односно до краја године.

Неће се узети у разматрање пријаве удружења:Неће се узети у разматрање пријаве удружења:
- која су добила финансијску помоћ од - која су добила финансијску помоћ од 

Министарства, ако нису испунили обавезу правдања Министарства, ако нису испунили обавезу правдања 
додијељених средстава или су исту испунили са додијељених средстава или су исту испунили са 
закашњењем од преко једне године,закашњењем од преко једне године,

- који не доставе документацију за доказивање - који не доставе документацију за доказивање 
испуњавања услова из ове одлуке и који не разраде испуњавања услова из ове одлуке и који не разраде 
пројекат како је дефинисано овом одлуком,пројекат како је дефинисано овом одлуком,

- чији су пројекти, програми или активности - чији су пројекти, програми или активности 
направљени само у корист чланова удружења инаправљени само у корист чланова удружења и

- чији административни трошкови (режије, - чији административни трошкови (режије, 
телефонски трошкови, канцеларијски материјал, телефонски трошкови, канцеларијски материјал, 
банковни трошкови, услуге књиговодственог сервиса, банковни трошкови, услуге књиговодственог сервиса, 
најам канцеларије и слично) на пројекту прелазе 30% најам канцеларије и слично) на пројекту прелазе 30% 
укупног буџета пројекта.укупног буџета пројекта.

Удружења имају право на јавни позив пријавити Удружења имају право на јавни позив пријавити 
највише један пројекат. највише један пројекат. 

Максимални износ који се удружењу може Максимални износ који се удружењу може 
одобрити је 10.000 КМ и 30.000 КМ за суфинансирање одобрити је 10.000 КМ и 30.000 КМ за суфинансирање 
страних пројеката.страних пројеката.

Члан 8.Члан 8.

Додјела капиталних трансфера непрофитним Додјела капиталних трансфера непрофитним 
организацијама вршиће се по правилу јавним конкурсом организацијама вршиће се по правилу јавним конкурсом 
осталим јавним установама које су регистроване у осталим јавним установама које су регистроване у 
складу са законом у Кантону, а чији оснивач је Кантон складу са законом у Кантону, а чији оснивач је Кантон 
или општине, осим активности по Споразуму са УНДП или општине, осим активности по Споразуму са УНДП 
о суфинансирању пројектата енергијске ефикасности.о суфинансирању пројектата енергијске ефикасности.

Остале јавне установе дужне су доставити следећу Остале јавне установе дужне су доставити следећу 
документацију којом доказују испуњавање услова:документацију којом доказују испуњавање услова:

1. рјешење о регистрацији из судског регистра из 1. рјешење о регистрацији из судског регистра из 
којег је видљиво да је оснивач Кантон или општине,којег је видљиво да је оснивач Кантон или општине,

2. увјерење о порезној регистрацији,2. увјерење о порезној регистрацији,
3. спесимен потписа из банке лице одговорних за 3. спесимен потписа из банке лице одговорних за 

финансије,финансије,
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4. пројект (овјерен и потписан од стране 4. пројект (овјерен и потписан од стране 
подносиоца) на посебном обрасцу.подносиоца) на посебном обрасцу.

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној Документи се прилажу у оригиналу или овјереној 
копији која не може бити старија од шест мјесеци копији која не може бити старија од шест мјесеци 
рачунајући од дана објављивања јавног позива.рачунајући од дана објављивања јавног позива.

Пројекти осталих јавних установа, који ће се узети Пројекти осталих јавних установа, који ће се узети 
у разматрање, достављају се на посебном обрасцу и у разматрање, достављају се на посебном обрасцу и 
треба да садрже:треба да садрже:

- назив и опис пројекта,- назив и опис пројекта,
- област заштите околице на коју се односи - област заштите околице на коју се односи 

пројекат,пројекат,
- циљеве пројекта,- циљеве пројекта,
- врсте активности које ће се провести да би се - врсте активности које ће се провести да би се 

постигли постављени циљеви,постигли постављени циљеви,
- очекивани резултати,- очекивани резултати,
- рок реализације пројекта,- рок реализације пројекта,
- уколико постоји партнерство, назив партнера – - уколико постоји партнерство, назив партнера – 

друга јавна установа или институција из јавног сектора друга јавна установа или институција из јавног сектора 
са доказом о партнерству: споразум, уговор и слично (са са доказом о партнерству: споразум, уговор и слично (са 
прецизно дефинисаном врстом партнерства и начином прецизно дефинисаном врстом партнерства и начином 
сарадње на пројекту) исарадње на пројекту) и

- спецификација трошкова са висином - спецификација трошкова са висином 
средстава која се потражују од Министарства (навести средстава која се потражују од Министарства (навести 
детаљну спецификацију) са обавезним предрачуном од детаљну спецификацију) са обавезним предрачуном од 
добављача.добављача.

Приједлог расподјеле средстава осталим јавним Приједлог расподјеле средстава осталим јавним 
установама даје комисија именована од стране установама даје комисија именована од стране 
министра, цијенећи при томе укупан број бодова министра, цијенећи при томе укупан број бодова 
утврђених на основу следећих критерија:утврђених на основу следећих критерија:

- област заштите околице (до 40 бодова),- област заштите околице (до 40 бодова),
- рок реализације пројекта (до 30 бодова) и- рок реализације пројекта (до 30 бодова) и
- партнерски однос са другом јавном установом - партнерски однос са другом јавном установом 

или институцијом из јавног сектора (до 30 бодова).или институцијом из јавног сектора (до 30 бодова).
Неће се узети у разматрање пријаве осталих јавних Неће се узети у разматрање пријаве осталих јавних 

установа:установа:
- које су добиле финансијску помоћ од - које су добиле финансијску помоћ од 

Министарства, ако нису испуниле обавезу правдања Министарства, ако нису испуниле обавезу правдања 
додијељених средстава идодијељених средстава и

- које не доставе документацију за доказивање - које не доставе документацију за доказивање 
испуњавања услова из ове одлуке и које не разраде испуњавања услова из ове одлуке и које не разраде 
пројекат како је дефинисано овом одлуком.пројекат како је дефинисано овом одлуком.

Остале јавне установе имају право на јавни позив Остале јавне установе имају право на јавни позив 
пријавити један пројекат. пријавити један пројекат. 

Максималан износ који се осталој јавној установи Максималан износ који се осталој јавној установи 
може одобрити је 40.000 КМ за пројекат.може одобрити је 40.000 КМ за пројекат.

3. Субвенције и капитални трансфери јавним3. Субвенције и капитални трансфери јавним
    предузећима    предузећима

Члан 9.Члан 9.

Додјела субвенција и капиталних трансфера Додјела субвенција и капиталних трансфера 
јавним предузећима ће се вршити по правилу јавним јавним предузећима ће се вршити по правилу јавним 
конкурсом осим за ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“.конкурсом осим за ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“.

Право учешћа на јавном конкурсу имају јавна Право учешћа на јавном конкурсу имају јавна 
предузећа која имају сједиште, обављају дјелатност и предузећа која имају сједиште, обављају дјелатност и 
реализују пројекте на подручју Тузланског кантона.реализују пројекте на подручју Тузланског кантона.

Подносиоци пријаве дужни су доставити следећу Подносиоци пријаве дужни су доставити следећу 
документацију којом доказују испуњавање услова:документацију којом доказују испуњавање услова:

1. актуелни извод из судског регистра друштава 1. актуелни извод из судског регистра друштава 
(без дјелатности),(без дјелатности),

2. увјерење о пореској регистрацији (ИД број),2. увјерење о пореској регистрацији (ИД број),
3. спесимен потписа из банке лица одговорних за 3. спесимен потписа из банке лица одговорних за 

финансије,финансије,
4. доказ да није под стечајем или ликвидацијом,4. доказ да није под стечајем или ликвидацијом,
5. доказ да правно лице није осуђено у судском 5. доказ да правно лице није осуђено у судском 

поступку за кршење закона у смислу његовог пословног поступку за кршење закона у смислу његовог пословног 
понашања у раздобљу од пет година,понашања у раздобљу од пет година,

6. пројекат (овјерен и потписан од стране 6. пројекат (овјерен и потписан од стране 
подносиоца),подносиоца),

7. споразум о оснивању међуопштинског вијећа 7. споразум о оснивању међуопштинског вијећа 
за управљање отпадом (само за јавни конкурс Подршка за управљање отпадом (само за јавни конкурс Подршка 
пројектима међуопштинског управљања отпадом).пројектима међуопштинског управљања отпадом).

Документи наведени под 1., 4. и 5. не могу бити Документи наведени под 1., 4. и 5. не могу бити 
старији од три мјесеца.старији од три мјесеца.

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној Документи се прилажу у оригиналу или овјереној 
копији.копији.

Пројекти који ће се узети у разматрање се Пројекти који ће се узети у разматрање се 
достављају на посебном обрасцу и треба да садрже:достављају на посебном обрасцу и треба да садрже:

- назив пројекта,- назив пројекта,
- област заштите околице на коју се односи - област заштите околице на коју се односи 

пројект,пројект,
- циљеви пројекта (на који начин доприноси - циљеви пројекта (на који начин доприноси 

рјешавању проблема),рјешавању проблема),
- детаљни опис пројекта (описати по фазама - детаљни опис пројекта (описати по фазама 

и по могућности описати све пројектне активности и и по могућности описати све пројектне активности и 
динамику реализације), са евентуалном потребном динамику реализације), са евентуалном потребном 
пропратном документацијом (скице, планови, цртежи, пропратном документацијом (скице, планови, цртежи, 
фотографије, ЦД презентације и слично),фотографије, ЦД презентације и слично),

- спецификацију трошкова са висином средстава - спецификацију трошкова са висином средстава 
које се потражују од Министарства (навести детаљну које се потражују од Министарства (навести детаљну 
спецификацију),спецификацију),

- рок реализације пројекта,- рок реализације пројекта,
- суфинансирање пројекта (навести у - суфинансирање пројекта (навести у 

процентима уколико има суфинансирања и доказ – процентима уколико има суфинансирања и доказ – 
одлука надлежног органа предузећа),одлука надлежног органа предузећа),

- усклађеност пословања јавног предузећа са - усклађеност пословања јавног предузећа са 
одредбама Закона о заштити околиша (дати податке одредбама Закона о заштити околиша (дати податке 
и доказе о посједовању околинске дозволе уколико је и доказе о посједовању околинске дозволе уколико је 
обавезна) иобавезна) и

- податке о контакт лицу везано за реализацију - податке о контакт лицу везано за реализацију 
пројекта (име и презиме, контакт адреса, телефон и пројекта (име и презиме, контакт адреса, телефон и 
е-маил).е-маил).

Приједлог расподјеле средстава даје комисија Приједлог расподјеле средстава даје комисија 
именована од стране министра, цијенећи при томе именована од стране министра, цијенећи при томе 
укупан број бодова утврђених на основу следећих укупан број бодова утврђених на основу следећих 
критерија:критерија:

- област заштите околице (до 30 бодова),- област заштите околице (до 30 бодова),
- рок реализације пројекта (до 20 бодова),- рок реализације пројекта (до 20 бодова),
- суфинансирање пројекта (до 20 бодова) и- суфинансирање пројекта (до 20 бодова) и
- усклађеност пословања предузећа са - усклађеност пословања предузећа са 

одредбама Закона о заштити околиша (до 30 бодова).одредбама Закона о заштити околиша (до 30 бодова).
Неће се узети у разматрање пријаве јавних Неће се узети у разматрање пријаве јавних 

предузећа:предузећа:
- која су добила финансијску помоћ од - која су добила финансијску помоћ од 

Министарства, ако нису испунила обавезу правдања Министарства, ако нису испунила обавезу правдања 
додијељених средстава идодијељених средстава и

- која не доставе документацију за доказивање - која не доставе документацију за доказивање 
испуњавања услова из ове одлуке и које не разраде испуњавања услова из ове одлуке и које не разраде 
пројекат како је дефинисано овом Одлуком.пројекат како је дефинисано овом Одлуком.

Јавна предузећа имају право на јавни позив Јавна предузећа имају право на јавни позив 
пријавити један пројекат.пријавити један пројекат.

Максимални износ који се по јавном конкурсу Максимални износ који се по јавном конкурсу 
јавном предузећу може одобрити за пројекат је 50.000 јавном предузећу може одобрити за пројекат је 50.000 
КМ.КМ.

4. Субвенције и капитални трансфери4. Субвенције и капитални трансфери
    приватним предузећима (привредна друштва    приватним предузећима (привредна друштва
    у приватном власништву)     у приватном власништву) 

Члан 10.Члан 10.

Додјела средстава привредним друштвима у Додјела средстава привредним друштвима у 
приватном власништву ће се вршити искључиво по приватном власништву ће се вршити искључиво по 
јавном конкурсу. јавном конкурсу. 
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Право учешћа на јавном конкурсу имају привредна Право учешћа на јавном конкурсу имају привредна 
друштва која су у приватном власништву, а која имају друштва која су у приватном власништву, а која имају 
сједиште, обављају дјелатност и реализују пројекте сједиште, обављају дјелатност и реализују пројекте 
на подручју Тузланског кантона осим привредних на подручју Тузланског кантона осим привредних 
друштава која су добила средства  по овом основу у друштава која су добила средства  по овом основу у 
претходним годинама.претходним годинама.

Подносиоци пријаве дужни су доставити следећу Подносиоци пријаве дужни су доставити следећу 
документацију којом доказују испуњавање услова:документацију којом доказују испуњавање услова:

1. актуелни извод из судског регистра друштава 1. актуелни извод из судског регистра друштава 
(без дјелатности),(без дјелатности),

2. увјерење о пореској регистрацији,2. увјерење о пореској регистрацији,
3. спесимен потписа из банке лице одговорних за 3. спесимен потписа из банке лице одговорних за 

финансије,финансије,
4. доказ да није под стечајем или ликвидацијом,4. доказ да није под стечајем или ликвидацијом,
5. доказ да правно лице није осуђено у судском 5. доказ да правно лице није осуђено у судском 

поступку за кршење закона у смислу његовог пословног поступку за кршење закона у смислу његовог пословног 
понашања у раздобљу од пет година,понашања у раздобљу од пет година,

6. доказ да нема обавезе у вези с плаћањем 6. доказ да нема обавезе у вези с плаћањем 
доприноса за социјално осигурање (ПИО/МИО и доприноса за социјално осигурање (ПИО/МИО и 
здравствено осигурање),здравствено осигурање),

7. доказ да је испунио обавезе у вези с плаћањем 7. доказ да је испунио обавезе у вези с плаћањем 
пореза (индиректни и директни порези) ипореза (индиректни и директни порези) и

8. пројекат (овјерен и потписан од стране 8. пројекат (овјерен и потписан од стране 
подносиоца).подносиоца).

Документи наведени под 1., 4., 5., 6. и 7.  не могу Документи наведени под 1., 4., 5., 6. и 7.  не могу 
бити старији од три мјесеца.бити старији од три мјесеца.

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној Документи се прилажу у оригиналу или овјереној 
копији.копији.

 
Пројекти који ће се узети у разматрање се Пројекти који ће се узети у разматрање се 

достављају на посебном обрасцу и треба да садрже:достављају на посебном обрасцу и треба да садрже:
- назив пројекта,- назив пројекта,
- област заштите околице на коју се односи - област заштите околице на коју се односи 

пројект,пројект,
- циљеви пројекта (на који начин доприноси - циљеви пројекта (на који начин доприноси 

рјешавању проблема),рјешавању проблема),
- детаљни опис пројекта (описати по фазама - детаљни опис пројекта (описати по фазама 

и по могућности описати све пројектне активности и и по могућности описати све пројектне активности и 
динамику реализације), са евентуалном потребном динамику реализације), са евентуалном потребном 
пропратном документацијом (скице, планови, цртежи, пропратном документацијом (скице, планови, цртежи, 
фотографије, ЦД презентације и слично),фотографије, ЦД презентације и слично),

- спецификацију трошкова са висином средстава - спецификацију трошкова са висином средстава 
које се потражују од Министарства (навести детаљну које се потражују од Министарства (навести детаљну 
спецификацију),спецификацију),

- рок реализације пројекта,- рок реализације пројекта,
- суфинансирање пројекта (навести у - суфинансирање пројекта (навести у 

процентима уколико има суфинансирања и доказ – процентима уколико има суфинансирања и доказ – 
одлука директора),одлука директора),

- усклађеност пословања привредног друштва - усклађеност пословања привредног друштва 
са одредбама Закона о заштити околиша (дати податке са одредбама Закона о заштити околиша (дати податке 
и доказе о посједовању околинске дозволе уколико је и доказе о посједовању околинске дозволе уколико је 
обавезна) иобавезна) и

- податке о контакт лицу везано за реализацију - податке о контакт лицу везано за реализацију 
пројекта (име и презиме, контакт адреса, телефон и пројекта (име и презиме, контакт адреса, телефон и 
е-маил).е-маил).

Приједлог расподјеле средстава даје комисија Приједлог расподјеле средстава даје комисија 
именована од стране министра, цијенећи при томе именована од стране министра, цијенећи при томе 
укупан број бодова утврђених на основу следећих укупан број бодова утврђених на основу следећих 
критерија:критерија:

- област заштите околице (до 30 бодова),- област заштите околице (до 30 бодова),
- рок реализације пројекта (до 20 бодова),- рок реализације пројекта (до 20 бодова),
- суфинансирање пројекта (до 20 бодова) и- суфинансирање пројекта (до 20 бодова) и
- усклађеност пословања предузећа са - усклађеност пословања предузећа са 

одредбама Закона о заштити околиша (до 30 бодова).одредбама Закона о заштити околиша (до 30 бодова).
Неће се узети у разматрање пријаве привредних Неће се узети у разматрање пријаве привредних 

друштава у приватном власништву:друштава у приватном власништву:

- која су добила финансијску помоћ у - која су добила финансијску помоћ у 
претходним годинама од Министарства ипретходним годинама од Министарства и

- која не доставе документацију за доказивање - која не доставе документацију за доказивање 
испуњавања услова ове одлуке и које не разраде испуњавања услова ове одлуке и које не разраде 
пројекат како је дефинисано овом одлуком.пројекат како је дефинисано овом одлуком.

Привредна друштва имају право на јавни позив Привредна друштва имају право на јавни позив 
пријавити један пројекат.пријавити један пројекат.

Максимални износ који се привредном друштву Максимални износ који се привредном друштву 
може одобрити за пројект је 30.000 КМ.може одобрити за пројект је 30.000 КМ.

5. Улагања у туђа стална средства5. Улагања у туђа стална средства

Члан 11.Члан 11.

Улагања у туђа средства ће вршити Министарство Улагања у туђа средства ће вршити Министарство 
према Закону о јавним набавкама за пројекте енргијске према Закону о јавним набавкама за пројекте енргијске 
учинковитости према Акционом плану енергијске учинковитости према Акционом плану енергијске 
учинковитости јавних објеката Тузланског кантона учинковитости јавних објеката Тузланског кантона 
(листа приоритета) или ранијим одлукама.(листа приоритета) или ранијим одлукама.

6. Јавни конкурс6. Јавни конкурс

Члан 12.Члан 12.

За додјелу средстава која се вршe по јавном За додјелу средстава која се вршe по јавном 
конкурсу, јавни конкурс се објављује у једним од конкурсу, јавни конкурс се објављује у једним од 
дневних новина и на званичној веб страници Владе дневних новина и на званичној веб страници Владе 
Кантона. Текст јавног конкурса садржи:Кантона. Текст јавног конкурса садржи:

1. предмет јавног конкурса,1. предмет јавног конкурса,
2. кориснике средстава који имају право на 2. кориснике средстава који имају право на 

подношење пријаве,подношење пријаве,
3. услове којима подносиоци пријаве морају 3. услове којима подносиоци пријаве морају 

удовољавати,удовољавати,
4. попис докумената које је потребно приложити 4. попис докумената које је потребно приложити 

уз пријаву,уз пријаву,
5. основне критерије одабира,5. основне критерије одабира,
6. вредновање пројеката,6. вредновање пројеката,
7. опште одредбе.7. опште одредбе.
Министарство објављује јавни конкурс за Министарство објављује јавни конкурс за 

поједине кориснике средстава, у правилу најмање поједине кориснике средстава, у правилу најмање 
једном у календарској години у складу са Програмом. једном у календарској години у складу са Програмом. 
Јавни конкурс може обухватити сва подручја заштите Јавни конкурс може обухватити сва подручја заштите 
околиша или само одређена подручја из члана 3. став околиша или само одређена подручја из члана 3. став 
3. ове одлуке.3. ове одлуке.

Ако се на основу прихваћених пријава не искористе Ако се на основу прихваћених пријава не искористе 
сва финансијска средства планирана за програме и сва финансијска средства планирана за програме и 
пројекте утврђене јавним конкурсом, може се током пројекте утврђене јавним конкурсом, може се током 
године за исту намјену расписати нови јавни конкурс.године за исту намјену расписати нови јавни конкурс.

Члан 13.Члан 13.

Начин бодовања по појединим корисницима Начин бодовања по појединим корисницима 
трансфера ће се утврдити посебним актом који доноси трансфера ће се утврдити посебним актом који доноси 
комисија прије отварања пријава.комисија прије отварања пријава.

7. Надзор над коришћењем одобрених средстава7. Надзор над коришћењем одобрених средстава

Члан 14.Члан 14.

Надзор над коришћењем одобрених средстава Надзор над коришћењем одобрених средстава 
континуирано врше овлашћени службеници континуирано врше овлашћени службеници 
Министарства и комисија коју својом одлуком именује Министарства и комисија коју својом одлуком именује 
министар, у складу са Правилником о процедурама за министар, у складу са Правилником о процедурама за 
вршење надзора над коришћењем намјенских средстава вршење надзора над коришћењем намјенских средстава 
из еколошких накнада.из еколошких накнада.

Корисници средстава су дужни да у року од Корисници средстава су дужни да у року од 
60 дана по завршеном пројекту, а чији завршетак је 60 дана по завршеном пројекту, а чији завршетак је 
дефинисан уговором, о утрошку средстава извијесте дефинисан уговором, о утрошку средстава извијесте 
Министарство заједно са цјелокупном документацијом Министарство заједно са цјелокупном документацијом 
која је пратила извршење посла.која је пратила извршење посла.

8. Завршне одредбе8. Завршне одредбе
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Члан 15.Члан 15.

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге 
Одлука о утврђивању услова, критерија и поступка за Одлука о утврђивању услова, критерија и поступка за 
расподјелу намјенских средстава из еколошких накнада расподјелу намјенских средстава из еколошких накнада 
број: 12/1-23-002153/14 од 10.1.2014. године и број: број: 12/1-23-002153/14 од 10.1.2014. године и број: 
12/1-14-002153/14 од 05.06.2014. године.12/1-14-002153/14 од 05.06.2014. године.

Члан 16.Члан 16.

Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности 
од стране Владе Тузланског кантона и биће објављена у од стране Владе Тузланског кантона и биће објављена у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.„Службеним новинама Тузланског кантона“.

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а               МИНИСТАР     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а               МИНИСТАР
- Федерација Босне и Херцеговине -    - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н     Хасан Фехратовић,  с.р.                                             Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н     Хасан Фехратовић,  с.р.                                         
        - Министарство просторног         - Министарство просторног 
         уређења и застите околице -                                уређења и застите околице -                       
            Број: 12/1-14-14633/15                                      Број: 12/1-14-14633/15                          
         Тузла, 09.06.2015. године         Тузла, 09.06.2015. године

435435
На основу члана 23. Закона о министарствима На основу члана 23. Закона о министарствима 

и другим органима управе Тузланског кантона и другим органима управе Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона”,  бр. 17/00, („Службене новине Тузланског кантона”,  бр. 17/00, 
3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 74. став (1) 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11) и члана 74. став (1) 
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2015. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2015. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број:    годину („Службене новине Тузланског кантона“, број:    
3/15), министар просторног уређења и заштите околице 3/15), министар просторног уређења и заштите околице 
Тузланског кантона доносиТузланског кантона доноси

П  Р  О  Г  Р  А  М П  Р  О  Г  Р  А  М 
РАСПОДЈЕЛЕ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД РАСПОДЈЕЛЕ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД 
ЕКОЛОШКИХ НАКНАДА  МИНИСТАРСТВА ЕКОЛОШКИХ НАКНАДА  МИНИСТАРСТВА 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 
ОКОЛИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУОКОЛИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I ПРЕДМЕТI ПРЕДМЕТ
Овим програмом утврђује се структура прихода Овим програмом утврђује се структура прихода 

од еколошких накнада који припадају Министарству од еколошких накнада који припадају Министарству 
просторног уређења и заштите околице (у даљем тексту: просторног уређења и заштите околице (у даљем тексту: 
Министарство), расходи, начин расподјеле намјенских Министарство), расходи, начин расподјеле намјенских 
средстава, обавезе корисника намјенских средстава и средстава, обавезе корисника намјенских средстава и 
надзор над трошењем намјенских средстава за 2015. надзор над трошењем намјенских средстава за 2015. 
годину.годину.

II ПРИХОДИII ПРИХОДИ
Основне намјенске приходе који припадају Основне намјенске приходе који припадају 

Министарству чине средства од Накнада загађивача Министарству чине средства од Накнада загађивача 
околиша правних и физичких лица и Посебне накнаде околиша правних и физичких лица и Посебне накнаде 
за околиш које плаћају правна и физичка лица при за околиш које плаћају правна и физичка лица при 
сваком регистровању моторних возила прикупљена сваком регистровању моторних возила прикупљена 
по основу Закона о Фонду за заштиту околиша по основу Закона о Фонду за заштиту околиша 
Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 33/03), Уредбе о врстама накнада и критеријима број: 33/03), Уредбе о врстама накнада и критеријима 
за обрачун накнада за загађиваче ваздуха („Службене за обрачун накнада за загађиваче ваздуха („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 66/11 и 107/14) и Уредбе новине Федерације БиХ“, бр. 66/11 и 107/14) и Уредбе 
о посебним накнадама за околиш које се плаћају при о посебним накнадама за околиш које се плаћају при 
регистровању моторних возила („Службене новине регистровању моторних возила („Службене новине 

Федерације БиХ“, број: 14/11).  Поред наведеног Федерације БиХ“, број: 14/11).  Поред наведеног 
приход представљају и средства досуђена Пресудом приход представљају и средства досуђена Пресудом 
Општинског суда у Тузли број: 032-0-ПС-06-000519 Општинског суда у Тузли број: 032-0-ПС-06-000519 
од 03.07.2009. године  (главница) према тужби коју је од 03.07.2009. године  (главница) према тужби коју је 
покренуло Министарство на основу Одлуке о висини покренуло Министарство на основу Одлуке о висини 
накнаде за загађење ваздуха из термоенергетских накнаде за загађење ваздуха из термоенергетских 
објеката („Службене новине Тузланског кантона“, број: објеката („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
14/01).14/01).

Посматрано по врстама накнада, приходи су Посматрано по врстама накнада, приходи су 
расподијељени у скупине, и то:расподијељени у скупине, и то:

722 551 – Накнада загађивача околиша од правних 722 551 – Накнада загађивача околиша од правних 
лица,лица,

722 552 – Накнада загађивача околиша од физичких 722 552 – Накнада загађивача околиша од физичких 
лица,лица,

722 555 – Посебне накнаде за околиш које плаћају 722 555 – Посебне накнаде за околиш које плаћају 
правна лица при свакој регистрацији моторних возила иправна лица при свакој регистрацији моторних возила и

722 556 – Посебне накнаде за околиш које плаћају 722 556 – Посебне накнаде за околиш које плаћају 
физичка лица при свакој регистрацији моторних возила.физичка лица при свакој регистрацији моторних возила.

Према подацима Министарства унутрашњих Према подацима Министарства унутрашњих 
послова Тузланског кантона, на подручју Тузланског послова Тузланског кантона, на подручју Тузланског 
кантона закључно са 31.12.2014. године, било је кантона закључно са 31.12.2014. године, било је 
регистровано 105.195 моторних возила, што је регистровано 105.195 моторних возила, што је 
приказано табелом која слиједи.приказано табелом која слиједи.

Удио општина у намјенским приходима на основу Удио општина у намјенским приходима на основу 
броја регистрованих возила:броја регистрованих возила:

Р/б Општина
Број регистрованих 

возила
Проценат 

(%)
1. Бановићи 4.605 4,4
2. Челић 1.374 1,3
3. Добој Исток 3.257 3,1
4. Грачаница 12.535 11,9
5. Градачац 10.236 9,7
6. Калесија 6.140 5,8
7. Кладањ 2.651 2,5
8. Лукавац 12.094 11,5
9. Сапна 1.558 1,5

10. Сребреник 7.678 7,3
11. Теочак 1.108 1,1
12. Тузла 28.761 27.3
13. Живинице 13.198 12,6

УКУПНО 105.195 100

Структуру укупно планираних намјенских Структуру укупно планираних намјенских 
средстава чине: средстава чине: 

- - Пренесена средства из 2014. године: ................Пренесена средства из 2014. године: ................
       ................................................ 11.296.915,37 КМ       ................................................ 11.296.915,37 КМ
- Средства досуђена Пресудом Општинског суда- Средства досуђена Пресудом Општинског суда
       у Тузли (главница) ................. 6.489.722,78 КМ        у Тузли (главница) ................. 6.489.722,78 КМ 
- Неутрошена средства из Програма за 2014.- Неутрошена средства из Програма за 2014.
       годину ....................................  4.807.192,59 КМ       годину ....................................  4.807.192,59 КМ
- - Средства планирана као приход у 2015. години: Средства планирана као приход у 2015. години: 
       ........................................................... 3.499.999,63 КМ       ........................................................... 3.499.999,63 КМ
              УКУПНО: ............................. 14.796.915,00 КМУКУПНО: ............................. 14.796.915,00 КМ
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III РАСХОДИIII РАСХОДИ

Е. код Врста расхода и издатака
План за 2015. годину 

(КМ)
610000 I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ                               9.902.021
613000 ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ, СИТНИ ИНВЕНТАР И УСЛУГЕ 187.500
613100 Путни трошкови 15.000
613200 Издаци за енергију 15.000
613300 Издаци за комуникацију и комуналне услуге 15.000
613400 Набавка материјала и ситног инвентара 6.000
613500 Издаци за услуге превоза и горива 5.000
613700 Издаци за текуће одржавање 120.000
613712 Матер.за поправак и одржав. опреме 80.000
613713 Матер. за поправак и одржав. возила 1.000
613722 Услуге поправака и одржавања опреме 38.000
613723 Услуге поправака и одржавање возила 1.000
613800 Издаци осигурања, банковних услуга и услуга платног промета 2.000
613900 Уговорене и друге посебне услуге 9.500
614000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.533.000
614100 Текући трансфери другим нивоима власти* 2.000.000
614115 Текући трансфери  градовима 546.000
614116 Текући трансфери општинама 1.454.000
614300 Текући трансфери непрофитним организацијама 190.000
614311 Текући трансфери непрофитним организацијама 190.000

Манифестације из области заштите околице 15.000
Удружења 80.000
Суфинанцирање страних пројеката 95.000

614400 Субвенције јавним предузећима 300.000
614411 Субвенције јавним предузећима 300.000

ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“ 250.000
Остала јавна предузећа 50.000

614500 Субвенције приватним предузећима и предузетницима 40.000
614511 Субвенције приватним предузећима и предузетницима 40.000
614800 Други текући расходи 3.000
614811 Поврат више или погрешно уплаћених средстава 2.000
614819 Остали текући расходи 1.000
615000 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 7.181.521
615100 Капитални трансфери другим нивоима власти** 6.421.521
615115 Капитални трансфери градовима 3.023.497
615116 Капитални трансфери општинама 3.398.024
615300 Капитални трансфери непрофитним организацијама 400.000
615311 Капитални трансфери непрофитним организацијама 400.000

УНДП–Споразум о суфинансирању пројеката енергијске учинковитости 330.000
Остале јавне установе 70.000

615400 Капитални трансфери јавним предузећима 150.000
615411 Капитални трансфери јавним предузећима 150.000
615500 Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима 210.000
615511 Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима 210.000
820000 II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 4.796.894
821000 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА 4.796.894
821300 Набавка опреме 150.000

Набавка анализатора за Систем за праћење квалитета ваздуха 114.000
Набавка сервисног возила за Систем за праћење квалитета ваздуха 26.000
Набавка информатичке опреме за Систем за праћење квалитета ваздуха 6.000
Набавка клима уређаја за Систем за праћење квалитета ваздуха 4.000

821500 Набавка сталних средстава у облику права 4.646.894
821513 Улагања у туђа стална средства 4.442.435

Јавне установе из области образовања - школе 1.547.427
Дом за дјецу без родитељског старања Тузла 39.960
Универзитет у Тузли 720.000
Судови 2.135.048

821521 Студије изводљивости, пројектне припреме и пројектирања 204.459
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Кантонални план заштите околице – преостала обавеза из 2014. године 17.550
Кантонални план управљања отпадом – преостала обавеза из 2014. године 6.909
Набавка услуга израде просторног плана посебних обиљежја језера Модрац 100.000
План управљања заштићеним пејзажом „Коњух“ 30.000
Израда детаљних просторних планова Заштићеног пејзажа „Коњух“ 50.000

823000 III  ФИНАНСИРАЊЕ – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГА 98.000
823200 Вањске отплате – општина Челић 98.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I+II) 14.796.915

*Текући трансфери другим нивоима власти:*Текући трансфери другим нивоима власти:

Бр Општина/ град

Пренесена 
неутрошена  

средства из 2014. 
године
(КМ)

Подршка Хабитат 
пројекту стамбених 

зграда
(КМ)

Припадајућа 
средства за 2015. 

годину
(КМ)

Укупно 
припадајућа 
средства

(КМ)

1. Бановићи - 10.000 80.034,20 90.034,20

2. Челић - - 23.646,47 23.646,47

3. Добој Исток - - 56.387,73 56.387,73

4. Грачаница - - 216.456,14 216.456,14

5. Градачац - - 176.439,04 176.439,04

6. Калесија - - 105.499,63 105.499,63

7. Кладањ - - 45.473,98 45.473,98

8. Лукавац - - 209.180,30 209.180,30

9. Сапна - - 27.284,39 27.284,39

10. Сребреник 161.040,86 - 132.784,02 293.824,88

11. Теочак - - 20.008,55 20.008,55

12. Тузла - 10.000 496.575,84 506.575,84

13. Живинице - - 229.188,85 229.188,85

УКУПНО 161.040,86 20.000 1.818.959,14. 2.000.000,00

**** Капитални трансфери другим нивоима власти (главница по пресуди): Капитални трансфери другим нивоима власти (главница по пресуди):

Бр. Општина/град Главница (КМ)

Бановићи 99.900
Грачаница 149.994,81
Градачац 74.790
Калесија 49.842
Лукавац 1.511.748,49
Тузла 3.023.496,98

Живинице 1.511.748,49

УКУПНО:
6.421.520,77 (пренос из 2014. године по 

расподијељеним средствима)

Намјенска средства која су прикупљена у складу са одредбама Закона о Фонду за заштиту околиша се користе Намјенска средства која су прикупљена у складу са одредбама Закона о Фонду за заштиту околиша се користе 
за финансирање заштите околиша, а посебно:за финансирање заштите околиша, а посебно:

- заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, тла и вода, - заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, тла и вода, 
- санирање депонија и смањивање настајања отпада,- санирање депонија и смањивање настајања отпада,
- збрињавање и обрада свих врста отпада,- збрињавање и обрада свих врста отпада,
- заштиту и очување биолошке и пејзажне разноликости,- заштиту и очување биолошке и пејзажне разноликости,
- проведбу енергетских програма,- проведбу енергетских програма,
- уређење зелених јавних површина,- уређење зелених јавних површина,
- унапређивање и изградњу инфраструктуре за заштиту околиша,- унапређивање и изградњу инфраструктуре за заштиту околиша,
- побољшање праћења и оцјењивања стања околиша, те увођење система управљања околишем,- побољшање праћења и оцјењивања стања околиша, те увођење система управљања околишем,
- потицање одрживог коришћења природних добара и- потицање одрживог коришћења природних добара и
- потицање истраживачких, развојних студија, програма, пројеката и других активности.- потицање истраживачких, развојних студија, програма, пројеката и других активности.
Расподјела намјенских средстава за пројекте општина/града по пресуди (главница) ће се вршити за заштиту, Расподјела намјенских средстава за пројекте општина/града по пресуди (главница) ће се вршити за заштиту, 

очување и побољшање квалитета ваздуха и проведбу енергетских програма. Средства су утврђена уговорима очување и побољшање квалитета ваздуха и проведбу енергетских програма. Средства су утврђена уговорима 
потписаним са општинама у 2014. години на основу утврђених принципа и јавног конкурса.потписаним са општинама у 2014. години на основу утврђених принципа и јавног конкурса.

Расподјела намјенских средстава за текуће и капиталне трансфере вршиће се према намјенама утврђеним од Расподјела намјенских средстава за текуће и капиталне трансфере вршиће се према намјенама утврђеним од 
стране Министарства, а у складу са критеријима који су дефинисани Одлуком о утврђивању услова, критерија и стране Министарства, а у складу са критеријима који су дефинисани Одлуком о утврђивању услова, критерија и 
поступака за расподјелу намјенских средстава из еколошких накнада.поступака за расподјелу намјенских средстава из еколошких накнада.
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Израда Програма је базирана на досадашњем праћењу прилива средстава по скупинама и планираном износу Израда Програма је базирана на досадашњем праћењу прилива средстава по скупинама и планираном износу 
убирања тих средстава у току ове буџетске године. Такођер су при изради и пројекцији износа средстава која су убирања тих средстава у току ове буџетске године. Такођер су при изради и пројекцији износа средстава која су 
обухваћена овим програмом обухваћена и средства која су пренесена из претходне буџетске године и средства обухваћена овим програмом обухваћена и средства која су пренесена из претходне буџетске године и средства 
добијена по пресуди Општинског суда у Тузли.добијена по пресуди Општинског суда у Тузли.

IV НАЧИН РАСПОДЈЕЛЕ, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА И НАДЗОРIV НАЧИН РАСПОДЈЕЛЕ, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА И НАДЗОР

Расподјела намјенских средстава ће бити извршена у складу са Одлуком о утврђивању услова, критерија и Расподјела намјенских средстава ће бити извршена у складу са Одлуком о утврђивању услова, критерија и 
поступака за расподјелу намјенских средстава из еколошких накнада.поступака за расподјелу намјенских средстава из еколошких накнада.

Расподјела намјенских средстава, у дијелу трансфера, ће бити извршена на основу одлука министра Расподјела намјенских средстава, у дијелу трансфера, ће бити извршена на основу одлука министра 
просторног уређења и заштите околице, по добиjању сагласности Владе Кантона на сваку појединачну одлуку.  просторног уређења и заштите околице, по добиjању сагласности Владе Кантона на сваку појединачну одлуку.  

Корисници намјенских средстава, који су обавезни да поступају по Закону о јавним набавкама, су дужни Корисници намјенских средстава, који су обавезни да поступају по Закону о јавним набавкама, су дужни 
набавке роба, услуга и радова извршити у складу са наведеним Законом.набавке роба, услуга и радова извршити у складу са наведеним Законом.

Надзор над трошењем намјенских средстава ће се вршити у складу са Правилником о процедурама за вршење Надзор над трошењем намјенских средстава ће се вршити у складу са Правилником о процедурама за вршење 
надзора над коришћењем намјенских прихода  Министарства просторног уређења и заштите околице.надзора над коришћењем намјенских прихода  Министарства просторног уређења и заштите околице.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Програм ступа на снагу даном добивања сагласности од стране Владе Кантона а бит ће објављен у „Службеним Програм ступа на снагу даном добивања сагласности од стране Владе Кантона а бит ће објављен у „Службеним 
новинама Тузланског кантона“. новинама Тузланског кантона“. 

     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                                                                                                                              МИНИСТАР     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                                                                                                                              МИНИСТАР
- Федерација Босне и Херцеговине -    - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                                                                                                                    Хасан Фехратовић,  с.р.                                             Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                                                                                                                    Хасан Фехратовић,  с.р.                                         
        - Министарство просторног         - Министарство просторног 
         уређења и застите околице -                                уређења и застите околице -                       
           Број: 12/1-23-010097/15                                     Број: 12/1-23-010097/15                          
         Тузла, 22.04.2015. године         Тузла, 22.04.2015. године

436436
Комисија за концесије Тузланског кантона, Комисија за концесије Тузланског кантона, 

на 178. сједници одржаној дана 25.05.2015.године, на 178. сједници одржаној дана 25.05.2015.године, 
разматрајући захтјев Министарства индустрије, разматрајући захтјев Министарства индустрије, 
енергетике и рударства Тузланског кантона, за добијање енергетике и рударства Тузланског кантона, за добијање 
овлашћења за вођење преговора са привредним овлашћења за вођење преговора са привредним 
друштвом „T.S.E. Transport Speciali Europei“ д.о.о. друштвом „T.S.E. Transport Speciali Europei“ д.о.о. 
Кладањ, ради закључења уговора о концесији за Кладањ, ради закључења уговора о концесији за 
експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака 
на локалитету каменолом „Ступари“ у општини на локалитету каменолом „Ступари“ у општини 
Кладањ, на основу члана 15. Закона о концесијама Кладањ, на основу члана 15. Закона о концесијама 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 
7/05, 6/11 и 1/13),  чланова 11., 12., 13. и 14. Правила 7/05, 6/11 и 1/13),  чланова 11., 12., 13. и 14. Правила 
Комисије за концесије Тузланског кантона и Документа Комисије за концесије Тузланског кантона и Документа 
о политици додjеле концесија на подручју Тузланског о политици додjеле концесија на подручју Тузланског 
кантона  („Службене новине Тузланског кантона“, број: кантона  („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
7/06), доноси 7/06), доноси 

О  Д  Л  У  К  УО  Д  Л  У  К  У

1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ  Министарству 1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ  Министарству 
индустрије, енергетике и рударства Тузланског индустрије, енергетике и рударства Тузланског 
кантона за вођење преговора са привредним друштвом кантона за вођење преговора са привредним друштвом 
„T.S.E. Transport Speciali Europei“ д.о.о. Кладањ, ради „T.S.E. Transport Speciali Europei“ д.о.о. Кладањ, ради 
закључења уговора о концесији за експлоатацију закључења уговора о концесији за експлоатацију 
техничког грађевинског камена кречњака на локалитету техничког грађевинског камена кречњака на локалитету 
каменолом „Ступари“ у општини Кладањ.каменолом „Ступари“ у општини Кладањ.

2. Обавезује се  Министарство индустрије, 2. Обавезује се  Министарство индустрије, 
енергетике и рударства Тузланског кантона да Комисији енергетике и рударства Тузланског кантона да Комисији 
за концесије по завршетку преговора достави записник за концесије по завршетку преговора достави записник 
са комплетном документацијом о вођењу преговора на са комплетном документацијом о вођењу преговора на 
разматрање.разматрање.

      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а       Предсједник комисије      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а       Предсједник комисије
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н      Нихад Синановић,  с.р.                                             Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н      Нихад Синановић,  с.р.                                         
         - Комисија за концесије         - Комисија за концесије
            Тузланског кантона -                                   Тузланског кантона -                       
           Број: 20/1-18-8116-3/15                                     Број: 20/1-18-8116-3/15                          
        Тузла, 25.05.2015. године        Тузла, 25.05.2015. године

437437
Комисија за концесије Тузланског кантона, на Комисија за концесије Тузланског кантона, на 

181. сједници одржаној дана 01.06.2015. године, 181. сједници одржаној дана 01.06.2015. године, 
разматрајући Студију економске оправданости додjеле разматрајући Студију економске оправданости додjеле 
концесије за експлоатацију и флаширање природне концесије за експлоатацију и флаширање природне 
изворске воде са изворишта „Планинско врело“, на изворске воде са изворишта „Планинско врело“, на 
локалитету Брегови, општина Лукавац, достављене од локалитету Брегови, општина Лукавац, достављене од 
стране привредног друштва „ПАПАГО“ д.о.о. Лукавац, стране привредног друштва „ПАПАГО“ д.о.о. Лукавац, 
на основу члана 15. Закона о концесијама („Службене на основу члана 15. Закона о концесијама („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11 и новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11 и 
1/13), чланова 11., 12., 13. и 14. Правила Комисије за 1/13), чланова 11., 12., 13. и 14. Правила Комисије за 
концесије Тузланског кантона и Документа о политици концесије Тузланског кантона и Документа о политици 
додjеле концесија на подручју Тузланског кантона додjеле концесија на подручју Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/06), („Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/06), 
доноси следећудоноси следећу

 

О  Д  Л  У  К  УО  Д  Л  У  К  У

ОДОБРАВА СЕ Студија економске оправданости ОДОБРАВА СЕ Студија економске оправданости 
дођеле концесије за експлоатацију и флаширање дођеле концесије за експлоатацију и флаширање 
природне изворске воде са изворишта „Планинско природне изворске воде са изворишта „Планинско 
врело“, на локалитету Брегови, општина Лукавац, врело“, на локалитету Брегови, општина Лукавац, 
достављене од стране привредног друштва „ПАПАГО“ достављене од стране привредног друштва „ПАПАГО“ 
д.о.о. Лукавац. д.о.о. Лукавац. 

      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а       Предсједник комисије      Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а       Предсједник комисије
 - Федерација Босне и Херцеговине -     - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н      Нихад Синановић,  с.р.                                             Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н      Нихад Синановић,  с.р.                                         
         - Комисија за концесије         - Комисија за концесије
            Тузланског кантона -                                   Тузланског кантона -                       
           Број: 20/1-25-14368/15                                     Број: 20/1-25-14368/15                          
        Тузла, 01.06.2015. године        Тузла, 01.06.2015. године
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438438
                Bosna i Hercegovina                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE   FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE   
                                     USTAVNI SUD        USTAVNI SUD       
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESAVIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESA

Broj: U-11/13Broj: U-11/13
Sarajevo, 21.04.2015. godineSarajevo, 21.04.2015. godine

        
Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Kluba po-Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Kluba po-

slanika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona, za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda, u slanika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona, za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda, u 
vezi sa Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, na osnovu Amandmana vezi sa Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, na osnovu Amandmana 
XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj dana XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj dana 
21.04.2015. godine, donijelo je:21.04.2015. godine, donijelo je:

P R E S U D UP R E S U D U

1. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, nije povrijeđen vitalni 1. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, nije povrijeđen vitalni 
nacionalni interes hrvatskog naroda.nacionalni interes hrvatskog naroda.

2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

O b r a z l o ž e nj eO b r a z l o ž e nj e

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Klub poslanika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Klub Hrvata), je dana 20.03.2013. godine Klub poslanika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Klub Hrvata), je dana 20.03.2013. godine 
putem predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona dostavio Vijeću za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije putem predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona dostavio Vijeću za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće), zahtjev kojim traži da Vijeće utvrdi povredu vitalnog nacionalnog interesa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće), zahtjev kojim traži da Vijeće utvrdi povredu vitalnog nacionalnog interesa 
hrvatskog naroda u vezi sa Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona (u hrvatskog naroda u vezi sa Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona (u 
daljem tekstu: Zahtjev).daljem tekstu: Zahtjev).

2. Stranke u postupku2. Stranke u postupku

Stranke u ovom postupku, u skladu sa članom 9. Zakona o postupku pred UstavnimStranke u ovom postupku, u skladu sa članom 9. Zakona o postupku pred Ustavnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 06/95 i 37/03) su: Klub Hrvata u sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 06/95 i 37/03) su: Klub Hrvata u 

svojstvu podnosioca zahtjeva, te, sa druge strane klubovi poslanika Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljem svojstvu podnosioca zahtjeva, te, sa druge strane klubovi poslanika Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljem 
tekstu: Klub Bošnjaka) i Klub poslanika Srba u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Klub Srba).tekstu: Klub Bošnjaka) i Klub poslanika Srba u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Klub Srba).

3. Bitni navodi iz  Zahtjeva3. Bitni navodi iz  Zahtjeva

U Zahtjevu se navodi da se na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održanoj 13.03.2013. godine odlučivalo o U Zahtjevu se navodi da se na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održanoj 13.03.2013. godine odlučivalo o 
Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odluka), te je Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odluka), te je 
glasanje izvršeno po klubovima poslanika kao o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa u skladu sa članom 66. stav 2.  glasanje izvršeno po klubovima poslanika kao o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa u skladu sa članom 66. stav 2.  
Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst- („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12), Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst- („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12), 
tako da je 20 poslanika u Klubu Bošnjaka glasalo „za“ i 2 „protiv“, u Klubu Hrvata  1 „za“ i 2 „protiv“ i u Klubu Srba 1 tako da je 20 poslanika u Klubu Bošnjaka glasalo „za“ i 2 „protiv“, u Klubu Hrvata  1 „za“ i 2 „protiv“ i u Klubu Srba 1 
„za“ i 1 „protiv“. O Odluci se glasalo i prostom većinom svih poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: „za“ i 1 „protiv“. O Odluci se glasalo i prostom većinom svih poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: 
Skupština) i ista je nakon glasanja prihvaćena sa 22 glasa „za“ i 13 glasova „protiv“.Skupština) i ista je nakon glasanja prihvaćena sa 22 glasa „za“ i 13 glasova „protiv“.

 Klub Hrvata u Skupštini smatra da se predloženim rješenjima u Odluci krše prava konstitutivnih naroda i član 19.a.  Klub Hrvata u Skupštini smatra da se predloženim rješenjima u Odluci krše prava konstitutivnih naroda i član 19.a. 
Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tu-Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tu-
zlanskog kantona”, br.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) u kojem je navedeno da klubovi predlažu jednog kandidata iz zlanskog kantona”, br.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) u kojem je navedeno da klubovi predlažu jednog kandidata iz 
svojih članova za izbor na mjesto  predsjednika ili zamjenika predsjednika koje potvrđuje Skupština. Predloženom izmje-svojih članova za izbor na mjesto  predsjednika ili zamjenika predsjednika koje potvrđuje Skupština. Predloženom izmje-
nom Poslovnika ta prava prelaze na prostu  većinu  u Skupštini, što se smatra također ugrožavanjem vitalnih nacionalnih nom Poslovnika ta prava prelaze na prostu  većinu  u Skupštini, što se smatra također ugrožavanjem vitalnih nacionalnih 
interesa hrvatskog naroda i derogiranjem osnovnog smisla koncepta nacionalnog interesa.interesa hrvatskog naroda i derogiranjem osnovnog smisla koncepta nacionalnog interesa.

 Obzirom da nije postignuta većina za usvajanje Odluke unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u  Obzirom da nije postignuta većina za usvajanje Odluke unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u 
Skupštini, ista je dostavljena Vijeću na odlučivanje, odnosno da Vijeće donese konačnu odluku o tome da li se predmetna Skupštini, ista je dostavljena Vijeću na odlučivanje, odnosno da Vijeće donese konačnu odluku o tome da li se predmetna 
Odluka odnosi na vitalni interes konstitutivnih naroda. U prilog navedenom, Vijeću je dostavljeno sljedeće: Poslovnik Odluka odnosi na vitalni interes konstitutivnih naroda. U prilog navedenom, Vijeću je dostavljeno sljedeće: Poslovnik 
Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst- („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12); Odluka; Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst- („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12); Odluka; 
Zapisnik sa sjednice Kluba Hrvata od 13.03.2013. godine; obrazloženje Zahtjeva i spiskovi glasanja poslanika po klubo-Zapisnik sa sjednice Kluba Hrvata od 13.03.2013. godine; obrazloženje Zahtjeva i spiskovi glasanja poslanika po klubo-
vima naroda zastupljenih u Skupštini a u vezi glasanja o prijedlogu Odluke. Naknadno je, na zahtjev Vijeća, dostavljen i vima naroda zastupljenih u Skupštini a u vezi glasanja o prijedlogu Odluke. Naknadno je, na zahtjev Vijeća, dostavljen i 
Zapisnik sa 32. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.Zapisnik sa 32. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

4. Rješenje o prihvatljivosti4. Rješenje o prihvatljivosti

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj: U-11/13 od 02.04.2013. godine, obavijestio predsjednika Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj: U-11/13 od 02.04.2013. godine, obavijestio predsjednika 
Skupštine Tuzlanskog kantona da Vijeće  nije u mogućnosti voditi postupak na način kako je to propisano Ustavom Fede-Skupštine Tuzlanskog kantona da Vijeće  nije u mogućnosti voditi postupak na način kako je to propisano Ustavom Fede-
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racije Bosne i Hercegovine, iz razloga što nije popunjeno u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te kada racije Bosne i Hercegovine, iz razloga što nije popunjeno u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te kada 
se steknu uslovi za vođenje postupka biti će blagovremeno obaviješteni.se steknu uslovi za vođenje postupka biti će blagovremeno obaviješteni.

Dana 20.10.2014. godine održana je  radna sjednica  Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je kon-Dana 20.10.2014. godine održana je  radna sjednica  Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je kon-
statovano da je procedura imenovanja članova Vijeća okončana, te se pristupilo rješavanju predmeta.statovano da je procedura imenovanja članova Vijeća okončana, te se pristupilo rješavanju predmeta.

Dana 03.11.2014. godine, aktom broj: U-11/13 od 03.11.2014. godine zatraženo je od predsjednika Skupštine Tu-Dana 03.11.2014. godine, aktom broj: U-11/13 od 03.11.2014. godine zatraženo je od predsjednika Skupštine Tu-
zlanskog kantona da dopuni zahtjev na načina da u skladu sa članom 43. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Fe-zlanskog kantona da dopuni zahtjev na načina da u skladu sa članom 43. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Fe-
deracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) dostavi, putem Kluba Hrvata, dopunu deracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) dostavi, putem Kluba Hrvata, dopunu 
obrazloženje Zahtjeva  u smislu navođenja okolnosti i činjenica, kao i drugih podataka i eventualno priloga na kojima se obrazloženje Zahtjeva  u smislu navođenja okolnosti i činjenica, kao i drugih podataka i eventualno priloga na kojima se 
zasniva navedeni zahtjev. Isto nije dostavljeno.zasniva navedeni zahtjev. Isto nije dostavljeno.

Vijeće je na sjednici održanoj  10.03.2015. godine, donijelo  Rješenje broj: U-11/13,  kojim je utvrđeno da je Zahtjev Vijeće je na sjednici održanoj  10.03.2015. godine, donijelo  Rješenje broj: U-11/13,  kojim je utvrđeno da je Zahtjev 
prihvatljiv, o čemu su obaviješteni podnosilac zahtjeva i klubovi poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona. prihvatljiv, o čemu su obaviješteni podnosilac zahtjeva i klubovi poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona. 

5. Odgovor na Zahtjev5. Odgovor na Zahtjev

Vijeće je u smislu člana 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene Vijeće je u smislu člana 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) od Kluba Bošnjaka i Kluba Srba zatražilo odgovor/ izjašnjenje na navode Za-novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) od Kluba Bošnjaka i Kluba Srba zatražilo odgovor/ izjašnjenje na navode Za-
htjeva.htjeva.

Traženi odgovori/ izjašnjenje od druga dva kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Vijeću nisu dostavljeni. Traženi odgovori/ izjašnjenje od druga dva kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Vijeću nisu dostavljeni. 

6. Sjednica Vijeća sa javnom raspravom6. Sjednica Vijeća sa javnom raspravom

Na sjednici Vijeća sa javnom raspravom, koja je održana dana 21.04.2015. godine, stranke u postupku nisu pristupile, Na sjednici Vijeća sa javnom raspravom, koja je održana dana 21.04.2015. godine, stranke u postupku nisu pristupile, 
iako su uredno pozvane. iako su uredno pozvane. 

7. Relevantno pravo7. Relevantno pravo

A) Ustav Federacije Bosne i HercegovineA) Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Amandman XXXVIIAmandman XXXVII
Defi nicija vitalnog interesa Defi nicija vitalnog interesa 
„Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su defi nisani na sljedeći način: „Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su defi nisani na sljedeći način: 
- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim,- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim,
izvršnim i pravosudnim organima vlasti; izvršnim i pravosudnim organima vlasti; 
- identitet jednog konstitutivnog naroda; - identitet jednog konstitutivnog naroda; 
- ustavni amandmani; - ustavni amandmani; 
- organizacija organa javne vlasti; - organizacija organa javne vlasti; 
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka; - jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka; 
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe; - obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe; 
- teritorijalna organizacija; - teritorijalna organizacija; 
- sistem javnog informisanja - sistem javnog informisanja 
i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od 

klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda. klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda. 
Ovim amandmanom iza člana IV.A. 4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi član 17a. Ustava Federacije Bosne i Herce-Ovim amandmanom iza člana IV.A. 4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi član 17a. Ustava Federacije Bosne i Herce-

govine. govine. 

Amandman XXXVIIIAmandman XXXVIII
Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesaParlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa
„(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Predstavničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također „(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Predstavničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također 

se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. 
(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučiva-(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučiva-

lo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri u skladu sa ovim ustavom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od lo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri u skladu sa ovim ustavom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od 
vitalnog interesa. vitalnog interesa. 

(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član (3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član 
iz reda ostalih. Sudije bira Predstavnički dom i Dom naroda. iz reda ostalih. Sudije bira Predstavnički dom i Dom naroda. 

Ovim amandmanom iza novog člana IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi član 17b“.Ovim amandmanom iza novog člana IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi član 17b“.

Amandman LXXXAmandman LXXX
  Iza člana V.2.7. dodaje se novi naslov i članovi V.2.7.a) i b) koji glase:   Iza člana V.2.7. dodaje se novi naslov i članovi V.2.7.a) i b) koji glase: 
“Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa “Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa 

Član V.2.7.a Član V.2.7.a 
1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima identična je listi  sadržanoj u članu IV.5.17.a ovog 1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima identična je listi  sadržanoj u članu IV.5.17.a ovog 

Ustava. Klubovi iz člana IV.5.17.a ovog Ustava su u kantonima klubovi delegata formirani u skladu sa članom V.2.7. stav Ustava. Klubovi iz člana IV.5.17.a ovog Ustava su u kantonima klubovi delegata formirani u skladu sa članom V.2.7. stav 
2. ovog Ustava. 2. ovog Ustava. 

2) Ako više od jednog predsjednika ili zamjenika predsjednika zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki zakon spa-2) Ako više od jednog predsjednika ili zamjenika predsjednika zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki zakon spa-
da u listu vitalnih interesa  utvrđenih u članu IV.5.17.a ovog Ustava za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova da u listu vitalnih interesa  utvrđenih u članu IV.5.17.a ovog Ustava za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova 
unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona. unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona. 

3) Predsjednik i zamjenici predsjednika zakonodavnog tijela kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li 3) Predsjednik i zamjenici predsjednika zakonodavnog tijela kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li 
neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stava 2. ovog člana.  neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stava 2. ovog člana.  
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4) Ako samo jedan predsjednika ili zamjenik predsjednika tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih 4) Ako samo jedan predsjednika ili zamjenik predsjednika tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih 
interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog tijela može pro-interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog tijela može pro-
glasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa”. glasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa”. 

Član V.2.7.bČlan V.2.7.b 
      

„(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki „(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki 
zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina 
glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona. glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona. 

(2) Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i (2) Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog 
naroda. naroda. 

(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog člana, postupa na način predviđen u članu IV.6.18.a ovog Ustava.  (3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog člana, postupa na način predviđen u članu IV.6.18.a ovog Ustava.  
(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vraća (4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vraća 

predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru.  U tom slučaju predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru.  U tom slučaju predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili 
akta. akta. 

(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja (5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja 
se prostom većinom glasova“.se prostom većinom glasova“.

B) Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine    B) Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine    
     („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03)     („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03)

Član 42b.Član 42b.

„Postupak utvrđivanja postojanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona „Postupak utvrđivanja postojanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona 
u skladu sa Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na osnovu obavijesti  ili zahtjeva predsjednika ili zamjenika pred-u skladu sa Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na osnovu obavijesti  ili zahtjeva predsjednika ili zamjenika pred-
sjednika zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta saglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih sjednika zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta saglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih 
naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav“.U slučaju iz stava 1. ovog člana Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav“.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 
      („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10).      („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10).

Član 49.Član 49.

Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) odlučit će Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) odlučit će 
o prihvatljivosti u roku od sedam dana od prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpostavke o prihvatljivosti u roku od sedam dana od prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpostavke 
za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članu IV. A. 4. 18a, odnosno za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članu IV. A. 4. 18a, odnosno 
u Amandmanu XL na Ustav, a posebno: da li je zahtjev podnijelo ovlašteno lice, da li je zahtjev podržala dvotrećinska u Amandmanu XL na Ustav, a posebno: da li je zahtjev podnijelo ovlašteno lice, da li je zahtjev podržala dvotrećinska 
većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usaglašenja između većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usaglašenja između 
klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Her-klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Her-
cegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje. cegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje. 

Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnosiocu obavijesti, odnosno zahtjeva. Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnosiocu obavijesti, odnosno zahtjeva. 
Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis. Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis. 
Vijeće može zatražiti od podnosioca da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentuje činjenice koje Vi-Vijeće može zatražiti od podnosioca da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentuje činjenice koje Vi-

jeće smatra relevantnim za odlučivanje. jeće smatra relevantnim za odlučivanje. 
Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda. Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda. 
Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog člana dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak i Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog člana dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak i 

u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore. u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore. 
Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim poslovnikom. Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim poslovnikom. 
Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva. Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva. 
Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH” i u službenom glasilu kantona iz kojeg je upućeno Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH” i u službenom glasilu kantona iz kojeg je upućeno 

obavještenje, odnosno zahtjev. obavještenje, odnosno zahtjev. 
 Odredbe ovog poslovnika o pravno - tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke  Odredbe ovog poslovnika o pravno - tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke 

Vijeća.Vijeća.

D) Ustav Tuzlanskog kantona D) Ustav Tuzlanskog kantona 
     (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/97 i 3/99)     (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/97 i 3/99)

Član 19a.Član 19a.

„U Skupštini Kantona se formiraju klubovi poslanika konstitutivnih naroda pod uslovom da postoji najmanje jedan „U Skupštini Kantona se formiraju klubovi poslanika konstitutivnih naroda pod uslovom da postoji najmanje jedan 
poslanik tog konstitutivnog naroda u Skupštini Kantona. poslanik tog konstitutivnog naroda u Skupštini Kantona. 

Svaki klub poslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika Svaki klub poslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika 
predsjednika, koji potvrđuje Skupština Kantona. predsjednika, koji potvrđuje Skupština Kantona. 

Skupština Kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni narod nije za-Skupština Kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni narod nije za-
stupljen u Skupštini Kantona, mjesta zamjenika predsjednika iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno. stupljen u Skupštini Kantona, mjesta zamjenika predsjednika iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno. 

Tri kandidata koja potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe ko će biti predsjednik Skupštine“.Tri kandidata koja potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe ko će biti predsjednik Skupštine“.



Ponede˘ak, 29.06. 2015. god.Ponede˘ak, 29.06. 2015. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 7 - trana Broj 7 - trana 10571057

E) Poslovnik Tuzlanskog kantona– drugi prečišćeni tekstE) Poslovnik Tuzlanskog kantona– drugi prečišćeni tekst
     („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12)     („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12)

      Član 10.      Član 10.
Svaki klub naroda predlaže između svojih članova jednog kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjed-Svaki klub naroda predlaže između svojih članova jednog kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjed-

nika Skupštine.nika Skupštine.
Skupština pojedinačnim glasanjem potvrđuje kandidate natpolovičnom većinom od ukupnog broja poslanika u Skup-Skupština pojedinačnim glasanjem potvrđuje kandidate natpolovičnom većinom od ukupnog broja poslanika u Skup-

štini.štini.
Tri, od Skupštine potvrđena kandidata, između sebe natpolovičnom većinom odlučuju ko će biti predsjednik Skup-Tri, od Skupštine potvrđena kandidata, između sebe natpolovičnom većinom odlučuju ko će biti predsjednik Skup-

štine i sa tom odlukom upoznaju Skupštinu.štine i sa tom odlukom upoznaju Skupštinu.
Ako u Skupštini nema poslanika nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjednika Skupštine iz tog Ako u Skupštini nema poslanika nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjednika Skupštine iz tog 

konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

8. Činjenično stanje i stav Vijeća8. Činjenično stanje i stav Vijeća

Na osnovu navoda iz Zahtjeva te dokumentacije koja je priložena, Vijeće je utvrdilo da važeći Poslovnik Skupštine Na osnovu navoda iz Zahtjeva te dokumentacije koja je priložena, Vijeće je utvrdilo da važeći Poslovnik Skupštine 
Tuzlanskog kantona u relevantnom članu 10. stav 2., oslanjajući se i na relevantnu odredbu Ustava Federacije Bosne i Tuzlanskog kantona u relevantnom članu 10. stav 2., oslanjajući se i na relevantnu odredbu Ustava Federacije Bosne i 
(član V.2.7 (3)), propisuje proceduru izbora predsjednika  i / ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona (član V.2.7 (3)), propisuje proceduru izbora predsjednika  i / ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona 
na način da u potpunosti preslikava odredbu člana 19.a. stav 2. Ustava tog kantona, naime da svaki klub predlaže jednog na način da u potpunosti preslikava odredbu člana 19.a. stav 2. Ustava tog kantona, naime da svaki klub predlaže jednog 
kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.

Odluka mijenja navedenu proceduru na način da  iza stava 1. člana 10. Poslovnika Tuzlanskog kantona  predlaže Odluka mijenja navedenu proceduru na način da  iza stava 1. člana 10. Poslovnika Tuzlanskog kantona  predlaže 
dopunu u vidu stava 2. koji glasi: „Ako u klubu bilo kojeg konstitutivnog naroda bude predloženo dva ili više kandidata za dopunu u vidu stava 2. koji glasi: „Ako u klubu bilo kojeg konstitutivnog naroda bude predloženo dva ili više kandidata za 
mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine sa istim brojem glasova, između tih kandidata, konačnu odluku mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine sa istim brojem glasova, između tih kandidata, konačnu odluku 
će donijeti Skupština, pojedinačnim glasanjem, a bit će izabran za kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika iz će donijeti Skupština, pojedinačnim glasanjem, a bit će izabran za kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika iz 
tog naroda, kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja poslanika u Skupštini. Dosadašnji stavovi tog naroda, kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja poslanika u Skupštini. Dosadašnji stavovi 
2., 3. i 4. postaju stavovi 3., 4. i 5.“2., 3. i 4. postaju stavovi 3., 4. i 5.“

Ova Odluka, sa stanovišta zaštite vitalnog interesa bilo kojeg, pa i hrvatskog konstitutivnog naroda, ne mijenja  pro-Ova Odluka, sa stanovišta zaštite vitalnog interesa bilo kojeg, pa i hrvatskog konstitutivnog naroda, ne mijenja  pro-
pisanu nacionalnu strukturu rukovodstva Skupštine Tuzlanskog kantona, jer u svakom slučaju predviđa da odgovarajući pisanu nacionalnu strukturu rukovodstva Skupštine Tuzlanskog kantona, jer u svakom slučaju predviđa da odgovarajući 
klub iz reda poslanika tog kluba (dakle iz reda konstitutivnog naroda kojem pripadaju) kandiduje poslanika ili poslanike sa klub iz reda poslanika tog kluba (dakle iz reda konstitutivnog naroda kojem pripadaju) kandiduje poslanika ili poslanike sa 
jednakim brojem glasova dobijenih u pripadajućem klubu naroda, a za rukovodeću funkciju u Skupštini kantona. Obzirom jednakim brojem glasova dobijenih u pripadajućem klubu naroda, a za rukovodeću funkciju u Skupštini kantona. Obzirom 
da je delegiranje kandidata isključivo u nadležnosti Kluba naroda kojem kandidat ili, prema Odluci kandidati sa jednakim da je delegiranje kandidata isključivo u nadležnosti Kluba naroda kojem kandidat ili, prema Odluci kandidati sa jednakim 
brojem glasova pripadaju, ne može se utvrditi da ova Odluka povrjeđuje vitalni nacionalni interes bilo kojeg, pa ni hrvat-brojem glasova pripadaju, ne može se utvrditi da ova Odluka povrjeđuje vitalni nacionalni interes bilo kojeg, pa ni hrvat-
skog konstitutivnog naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Klubovi naroda u tom pravcu nisu „razvlašteni“ u izboru i skog konstitutivnog naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Klubovi naroda u tom pravcu nisu „razvlašteni“ u izboru i 
predlaganju kandidata, a Odluka se jednako odnosi na  sva tri kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. predlaganju kandidata, a Odluka se jednako odnosi na  sva tri kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. 

Vijeće smatra da je nužno napomenuti da, bez prejudiciranja mogućeg ishoda te vrste postupka, ovo pitanje, iako po Vijeće smatra da je nužno napomenuti da, bez prejudiciranja mogućeg ishoda te vrste postupka, ovo pitanje, iako po 
odluci Vijeća ne povrjeđuje vitalni nacionalni interes hrvatskog konstitutivnog naroda, može eventualno biti razmatrano u odluci Vijeća ne povrjeđuje vitalni nacionalni interes hrvatskog konstitutivnog naroda, može eventualno biti razmatrano u 
postupku utvrđivanja ustavnosti pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko se kao takvo postavi od postupku utvrđivanja ustavnosti pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko se kao takvo postavi od 
strane legitimnih podnosilaca zahtjeva za ocjenu ustavnosti.strane legitimnih podnosilaca zahtjeva za ocjenu ustavnosti.

Ovu presudu Vijeće za zaštitu vitalnih interesa je donijelo jednoglasno u sastavu: dr. sc. Kata Senjak, predsjednica Ovu presudu Vijeće za zaštitu vitalnih interesa je donijelo jednoglasno u sastavu: dr. sc. Kata Senjak, predsjednica 
Vijeća, Sead Bahtijarević, Mirjana Čučković, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i prof. dr. Edin Muminović, čla-Vijeća, Sead Bahtijarević, Mirjana Čučković, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i prof. dr. Edin Muminović, čla-
novi Vijeća.novi Vijeća.

                                                                                                                    Predsjednica                                                                                                                                                                                            Predsjednica                                                                        
                                                                                                    Vijeća za zaštitu vitalnih interesa                                                                                                    Vijeća za zaštitu vitalnih interesa
                                                                                                     Ustavnog suda Federacije BiH                                                                                                     Ustavnog suda Federacije BiH
                                                                                                                                                                                                                          dr. sc. Kata Senjak     dr. sc. Kata Senjak                                                                                                                                                                                                                     
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                     Bosna i Hercegovina                     Bosna i Hercegovina
      FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE   
                                                 USTAVNI SUD        USTAVNI SUD       
    FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE      FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESAVIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESA

Broj: U-11/13Broj: U-11/13
Sarajevo, 21.04.2015. godineSarajevo, 21.04.2015. godine
        
Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Kluba zastu-Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Kluba zastu-

pnika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona, za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda, u pnika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona, za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda, u 
svezi s Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, na temelju Amandmana svezi s Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, na temelju Amandmana 
XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj dana XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj dana 
21.04.2015. godine, donijelo je:21.04.2015. godine, donijelo je:

P R E S U D UP R E S U D U

1. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, nije povrijeđen vitalni 1. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, nije povrijeđen vitalni 
nacionalni interes hrvatskog naroda.nacionalni interes hrvatskog naroda.

2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

O b r a z l o ž e nj eO b r a z l o ž e nj e

1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Klub zastupnika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Klub Hrvata), je dana 20.03.2013. go-Klub zastupnika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Klub Hrvata), je dana 20.03.2013. go-
dine putem predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona dostavio Vijeću za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Fede-dine putem predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona dostavio Vijeću za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Fede-
racije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće), zahtjev kojim traži da Vijeće utvrdi povredu vitalnog nacionalnog racije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće), zahtjev kojim traži da Vijeće utvrdi povredu vitalnog nacionalnog 
interesa hrvatskog naroda u svezi s Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kan-interesa hrvatskog naroda u svezi s Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika skupštine Tuzlanskog kan-
tona (u daljnjem tekstu: Zahtjev).tona (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

2. Stranke u postupku2. Stranke u postupku

Stranke u ovom postupku, sukladno s člankom 9. Zakona o postupku pred UstavnimStranke u ovom postupku, sukladno s člankom 9. Zakona o postupku pred Ustavnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 06/95 i 37/03) su: Klub Hrvata u sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 06/95 i 37/03) su: Klub Hrvata u 

svojstvu podnositelja zahtjeva, te, s druge strane klubovi zastupnika Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljnjem svojstvu podnositelja zahtjeva, te, s druge strane klubovi zastupnika Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljnjem 
tekstu: Klub Bošnjaka) i Klub zastupnika Srba u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Klub Srba).tekstu: Klub Bošnjaka) i Klub zastupnika Srba u Skupštini Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Klub Srba).

3. Bitni navodi iz  Zahtjeva3. Bitni navodi iz  Zahtjeva

U Zahtjevu se navodi da se na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održanoj 13.03.2013. godine odlučivalo o U Zahtjevu se navodi da se na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održanoj 13.03.2013. godine odlučivalo o 
Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Odluka), te je Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Odluka), te je 
glasovanje izvršeno po klubovima zastupnika kao o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa sukladno s člankom 66. glasovanje izvršeno po klubovima zastupnika kao o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa sukladno s člankom 66. 
stavak 2.  Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst- („Službene novine Tuzlanskog kantona“, stavak 2.  Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst- („Službene novine Tuzlanskog kantona“, 
broj: 04/12), tako da je 20 zastupnika u Klubu Bošnjaka glasovalo „za“ i 2 „protiv“, u Klubu Hrvata  1 „za“ i 2 „protiv“ i u broj: 04/12), tako da je 20 zastupnika u Klubu Bošnjaka glasovalo „za“ i 2 „protiv“, u Klubu Hrvata  1 „za“ i 2 „protiv“ i u 
Klubu Srba 1 „za“ i 1 „protiv“. O Odluci se glasovalo i prostom većinom svih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona Klubu Srba 1 „za“ i 1 „protiv“. O Odluci se glasovalo i prostom većinom svih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona 
(u daljnjem tekstu: Skupština) i ista je nakon glasovanja prihvaćena sa 22 glasa „za“ i 13 glasova „protiv“.(u daljnjem tekstu: Skupština) i ista je nakon glasovanja prihvaćena sa 22 glasa „za“ i 13 glasova „protiv“.

Klub Hrvata u Skupštini smatra da se predloženim rješenjima u Odluci krše prava konstitutivnih naroda i članak Klub Hrvata u Skupštini smatra da se predloženim rješenjima u Odluci krše prava konstitutivnih naroda i članak 
19.a. Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine 19.a. Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine 
Tuzlanskog kantona”, br.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) u kojem je navedeno da klubovi predlažu jednog kandidata iz Tuzlanskog kantona”, br.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) u kojem je navedeno da klubovi predlažu jednog kandidata iz 
svojih članova za izbor na mjesto  predsjednika ili  dopredsjednika koje potvrđuje Skupština. Predloženom izmjenom Po-svojih članova za izbor na mjesto  predsjednika ili  dopredsjednika koje potvrđuje Skupština. Predloženom izmjenom Po-
slovnika ta prava prelaze na prostu  većinu  u Skupštini, što se smatra također ugrožavanjem vitalnih nacionalnih interesa slovnika ta prava prelaze na prostu  većinu  u Skupštini, što se smatra također ugrožavanjem vitalnih nacionalnih interesa 
hrvatskog naroda i derogiranjem temeljnog smisla koncepta nacionalnog interesa.hrvatskog naroda i derogiranjem temeljnog smisla koncepta nacionalnog interesa.

Obzirom da nije postignuta većina za usvajanje Odluke unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Obzirom da nije postignuta većina za usvajanje Odluke unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u 
Skupštini, ista je dostavljena Vijeću na odlučivanje, odnosno da Vijeće donese konačnu odluku o tome da li se predmetna Skupštini, ista je dostavljena Vijeću na odlučivanje, odnosno da Vijeće donese konačnu odluku o tome da li se predmetna 
Odluka odnosi na vitalni interes konstitutivnih naroda.U prilog navedenom, Vijeću je dostavljeno sljedeće: Poslovnik Odluka odnosi na vitalni interes konstitutivnih naroda.U prilog navedenom, Vijeću je dostavljeno sljedeće: Poslovnik 
Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst- („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12); Odluka; Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst- („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12); Odluka; 
Zapisnik sa sjednice Kluba Hrvata od 13.03.2013. godine; obrazloženje Zahtjeva i spiskovi glasovanja zastupnika po Zapisnik sa sjednice Kluba Hrvata od 13.03.2013. godine; obrazloženje Zahtjeva i spiskovi glasovanja zastupnika po 
klubovima naroda zastupljenih u Skupštini a u svezi glasovanja o prijedlogu Odluke. Naknadno je, na zahtjev Vijeća, klubovima naroda zastupljenih u Skupštini a u svezi glasovanja o prijedlogu Odluke. Naknadno je, na zahtjev Vijeća, 
dostavljen i Zapisnik sa 32. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.dostavljen i Zapisnik sa 32. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

4. Rješenje o prihvatljivosti4. Rješenje o prihvatljivosti

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj: U-11/13 od 02.04.2013. godine, obavijestio predsjednika Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj: U-11/13 od 02.04.2013. godine, obavijestio predsjednika 
Skupštine Tuzlanskog kantona da Vijeće  nije u mogućnosti voditi postupak na način kako je to propisano Ustavom Fede-Skupštine Tuzlanskog kantona da Vijeće  nije u mogućnosti voditi postupak na način kako je to propisano Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine, iz razloga što nije popunjeno sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te kada racije Bosne i Hercegovine, iz razloga što nije popunjeno sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te kada 
se steknu uvjeti za vođenje postupka biti će blagovremeno obaviješteni.se steknu uvjeti za vođenje postupka biti će blagovremeno obaviješteni.
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Dana 20.10.2014. godine održana je  radna sjednica  Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je kon-Dana 20.10.2014. godine održana je  radna sjednica  Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je kon-
statirano da je procedura imenovanja članova Vijeća okončana, te se pristupilo rješavanju predmeta.statirano da je procedura imenovanja članova Vijeća okončana, te se pristupilo rješavanju predmeta.

Dana 03.11.2014. godine, aktom broj: U-11/13 od 03.11.2014. godine zatraženo je od predsjednika Skupštine Tu-Dana 03.11.2014. godine, aktom broj: U-11/13 od 03.11.2014. godine zatraženo je od predsjednika Skupštine Tu-
zlanskog kantona da dopuni zahtjev na načina da sukladno s člankom 43. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Fe-zlanskog kantona da dopuni zahtjev na načina da sukladno s člankom 43. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Fe-
deracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) dostavi, putem Kluba Hrvata, dopunu deracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) dostavi, putem Kluba Hrvata, dopunu 
obrazloženje Zahtjeva  u smislu navođenja okolnosti i činjenica, kao i drugih podataka i eventualno priloga na kojima se obrazloženje Zahtjeva  u smislu navođenja okolnosti i činjenica, kao i drugih podataka i eventualno priloga na kojima se 
temelji navedeni zahtjev. Isto nije dostavljeno.temelji navedeni zahtjev. Isto nije dostavljeno.

Vijeće je na sjednici održanoj  10.03.2015. godine, donijelo  Rješenje broj: U-11/13,  kojim je utvrđeno da je Zahtjev Vijeće je na sjednici održanoj  10.03.2015. godine, donijelo  Rješenje broj: U-11/13,  kojim je utvrđeno da je Zahtjev 
prihvatljiv, o čemu su obaviješteni podnositelj zahtjeva i klubovi zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. prihvatljiv, o čemu su obaviješteni podnositelj zahtjeva i klubovi zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. 

5. Odgovor na Zahtjev5. Odgovor na Zahtjev

Vijeće je u smislu članka 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene Vijeće je u smislu članka 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) od Kluba Bošnjaka i Kluba Srba zatražilo odgovor/ izjašnjenje na navode Za-novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) od Kluba Bošnjaka i Kluba Srba zatražilo odgovor/ izjašnjenje na navode Za-
htjeva.htjeva.

Traženi odgovori/ izjašnjenje od druga dva kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Vijeću nisu dostavljeni. Traženi odgovori/ izjašnjenje od druga dva kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Vijeću nisu dostavljeni. 

6. Sjednica Vijeća s javnom raspravom6. Sjednica Vijeća s javnom raspravom

Na sjednici Vijeća s javnom raspravom, koja je održana dana 21.04.2015. godine, stranke u postupku nisu pristupile, Na sjednici Vijeća s javnom raspravom, koja je održana dana 21.04.2015. godine, stranke u postupku nisu pristupile, 
iako su uredno pozvane. iako su uredno pozvane. 

7. Relevantno pravo7. Relevantno pravo

A) Ustav Federacije Bosne i HercegovineA) Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Amandman XXXVIIAmandman XXXVII
Defi nicija vitalnog interesa Defi nicija vitalnog interesa 
„Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su defi nirani na sljedeći način: „Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su defi nirani na sljedeći način: 
- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim,- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim,
izvršnim i pravosudnim organima vlasti; izvršnim i pravosudnim organima vlasti; 
- identitet jednog konstitutivnog naroda; - identitet jednog konstitutivnog naroda; 
- ustavni amandmani; - ustavni amandmani; 
- organizacija organa javne vlasti; - organizacija organa javne vlasti; 
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka; - jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka; 
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe; - obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe; 
- teritorijalna organizacija; - teritorijalna organizacija; 
- sustav javnog informiranja - sustav javnog informiranja 
i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od 

klubova izaslanika konstitutivnih naroda u Domu naroda. klubova izaslanika konstitutivnih naroda u Domu naroda. 
Ovim amandmanom iza članka IV.A. 4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi članak 17a. Ustava Federacije Bosne i Ovim amandmanom iza članka IV.A. 4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi članak 17a. Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine. Hercegovine. 

       Amandman XXXVIII       Amandman XXXVIII
Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesaParlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa
„(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Zastupničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također „(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Zastupničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također 

se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. 
(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo (2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo 

o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri sukladno ovom ustavu. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri sukladno ovom ustavu. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog 
interesa. interesa. 

(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član (3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član 
iz reda ostalih. Suce bira Zastupnički dom i Dom naroda. iz reda ostalih. Suce bira Zastupnički dom i Dom naroda. 

Ovim amandmanom iza novog članka IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi članak 17b“.Ovim amandmanom iza novog članka IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi članak 17b“.

Amandman LXXXAmandman LXXX
  Iza članka V.2.7. dodaje se novi naslov i članci V.2.7.a) i b) koji glase:   Iza članka V.2.7. dodaje se novi naslov i članci V.2.7.a) i b) koji glase: 
“Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa “Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa 

Članak V.2.7.a Članak V.2.7.a 

1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima istovjetna je listi  sadržanoj u članku IV.5.17.a ovog 1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima istovjetna je listi  sadržanoj u članku IV.5.17.a ovog 
Ustava. Klubovi iz članka IV.5.17.a ovog Ustava su u kantonima klubovi izaslanika formirani sukladno s člankom V.2.7. Ustava. Klubovi iz članka IV.5.17.a ovog Ustava su u kantonima klubovi izaslanika formirani sukladno s člankom V.2.7. 
stavak 2. ovog Ustava. stavak 2. ovog Ustava. 

2) Ako više od jednog predsjednika ili zamjenika predsjednika zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki zakon 2) Ako više od jednog predsjednika ili zamjenika predsjednika zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki zakon 
spada u listu vitalnih interesa  utvrđenih u članku IV.5.17.a ovog Ustava za usvajanje takvog zakona potrebna je većina spada u listu vitalnih interesa  utvrđenih u članku IV.5.17.a ovog Ustava za usvajanje takvog zakona potrebna je većina 
glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona. glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona. 

3) Predsjednik i  dopredsjednici zakonodavnog tijela kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od 3) Predsjednik i  dopredsjednici zakonodavnog tijela kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od 
zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stavka 2. ovog članka.  zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stavka 2. ovog članka.  
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4) Ako samo jedan predsjednika ili  dopredsjednik tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, 4) Ako samo jedan predsjednika ili  dopredsjednik tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, 
dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog tijela može proglasiti da dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog tijela može proglasiti da 
je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa”. je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa”. 

Članak V.2.7.b Članak V.2.7.b 
      

„(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki „(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki 
zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina 
glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona. glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona. 

(2) Ako se većina iz stavka 1. ovog članka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i (2) Ako se većina iz stavka 1. ovog članka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog 
naroda. naroda. 

(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog članka, postupa na način predviđen u članku IV.6.18.a ovog Ustava.  (3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog članka, postupa na način predviđen u članku IV.6.18.a ovog Ustava.  
(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vraća (4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vraća 

predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru.  U tom slučaju predlagatelj ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru.  U tom slučaju predlagatelj ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa 
ili akta. ili akta. 

(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja (5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja 
se prostom većinom glasova“.se prostom većinom glasova“.

B) Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine    B) Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine    
     („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03)     („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03)

Članak 42b.Članak 42b.

„Postupak utvrđivanja postojanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona „Postupak utvrđivanja postojanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona 
sukladno s Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na temelju obavijesti  ili zahtjeva predsjednika ili  dopredsjednika sukladno s Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na temelju obavijesti  ili zahtjeva predsjednika ili  dopredsjednika 
zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta suglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta suglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda 
zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.

             U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav“.             U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav“.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10).(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10).

Članak 49.Članak 49.
Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) odlučit Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) odlučit 
će o prihvatljivosti u roku od sedam dana od prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpo-će o prihvatljivosti u roku od sedam dana od prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpo-
stavke za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članku IV. A. 4. 18a, stavke za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članku IV. A. 4. 18a, 
odnosno u Amandmanu XL na Ustav, a posebice: da li je zahtjev podnijela ovlaštena osoba, da li je zahtjev podržala odnosno u Amandmanu XL na Ustav, a posebice: da li je zahtjev podnijela ovlaštena osoba, da li je zahtjev podržala 
dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usuglaša-dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usuglaša-
vanja između klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije vanja između klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije 
Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje. Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje. 

Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnositelju obavijesti, odnosno zahtjeva. Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnositelju obavijesti, odnosno zahtjeva. 
Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis. Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis. 
Vijeće može zatražiti od podnositelja da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentira činjenice koje Vi-Vijeće može zatražiti od podnositelja da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentira činjenice koje Vi-

jeće smatra relevantnim za odlučivanje. jeće smatra relevantnim za odlučivanje. 
Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda. Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda. 
Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog članka dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog članka dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak 

i u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore. i u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore. 
Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje sukladno sa Zakonom i ovim poslovnikom. Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje sukladno sa Zakonom i ovim poslovnikom. 
Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva. Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva. 
Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH” i u službenom glasilu kantona iz kojeg je upućeno Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH” i u službenom glasilu kantona iz kojeg je upućeno 

obavještenje, odnosno zahtjev. obavještenje, odnosno zahtjev. 
Odredbe ovog poslovnika o pravno - tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke Vi-Odredbe ovog poslovnika o pravno - tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke Vi-

jeća.jeća.

D) Ustav Tuzlanskog kantona D) Ustav Tuzlanskog kantona 
     (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/97 i 3/99)     (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/97 i 3/99)

Članak 19a.Članak 19a.
„U Skupštini Kantona se formiraju klubovi zastupnika konstitutivnih naroda pod uvjetom da postoji najmanje jedan „U Skupštini Kantona se formiraju klubovi zastupnika konstitutivnih naroda pod uvjetom da postoji najmanje jedan 

zastupnik tog konstitutivnog naroda u Skupštini Kantona. zastupnik tog konstitutivnog naroda u Skupštini Kantona. 
Svaki klub zastupnika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili dopred-Svaki klub zastupnika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili dopred-

sjednika, koji potvrđuje Skupština Kantona. sjednika, koji potvrđuje Skupština Kantona. 
Skupština Kantona potvrđuje kandidate sukladno sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni narod nije za-Skupština Kantona potvrđuje kandidate sukladno sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni narod nije za-

stupljen u Skupštini Kantona, mjesta  dopredsjednika iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno. stupljen u Skupštini Kantona, mjesta  dopredsjednika iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno. 
Tri kandidata koja potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe tko će biti predsjednik Skupštine“.Tri kandidata koja potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe tko će biti predsjednik Skupštine“.
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E) Poslovnik Tuzlanskog kantona– drugi prečišćeni tekstE) Poslovnik Tuzlanskog kantona– drugi prečišćeni tekst
     („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12)     („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/12)

      Članak 10.      Članak 10.

Svaki klub naroda predlaže između svojih članova jednog kandidata za mjesto predsjednika ili  dopredsjednika Svaki klub naroda predlaže između svojih članova jednog kandidata za mjesto predsjednika ili  dopredsjednika 
Skupštine.Skupštine.

Skupština pojedinačnim glasovanjem potvrđuje kandidate natpolovičnom većinom od ukupnog broja zastupnika u Skupština pojedinačnim glasovanjem potvrđuje kandidate natpolovičnom većinom od ukupnog broja zastupnika u 
Skupštini.Skupštini.

Tri, od Skupštine potvrđena kandidata, između sebe natpolovičnom većinom odlučuju tko će biti predsjednik Skup-Tri, od Skupštine potvrđena kandidata, između sebe natpolovičnom većinom odlučuju tko će biti predsjednik Skup-
štine i s tom odlukom upoznaju Skupštinu.štine i s tom odlukom upoznaju Skupštinu.

Ako u Skupštini nema zastupnika nekog od konstitutivnih naroda, mjesto  dopredsjednika Skupštine iz tog konstitu-Ako u Skupštini nema zastupnika nekog od konstitutivnih naroda, mjesto  dopredsjednika Skupštine iz tog konstitu-
tivnog naroda ostaje upražnjeno.tivnog naroda ostaje upražnjeno.

8. Činjenično stanje i stav Vijeća8. Činjenično stanje i stav Vijeća

Na temelju navoda iz Zahtjeva te dokumentacije koja je priložena, Vijeće je utvrdilo da važeći Poslovnik Skupštine Na temelju navoda iz Zahtjeva te dokumentacije koja je priložena, Vijeće je utvrdilo da važeći Poslovnik Skupštine 
Tuzlanskog kantona u relevantnom članku 10. stavak 2., oslanjajući se i na relevantnu odredbu Ustava Federacije Bosne Tuzlanskog kantona u relevantnom članku 10. stavak 2., oslanjajući se i na relevantnu odredbu Ustava Federacije Bosne 
i (članak V.2.7 (3)), propisuje proceduru izbora predsjednika  i / ili  dopredsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona na i (članak V.2.7 (3)), propisuje proceduru izbora predsjednika  i / ili  dopredsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona na 
način da u potpunosti preslikava odredbu članka 19.a. stavak 2. Ustava tog kantona, naime da svaki klub predlaže jednog način da u potpunosti preslikava odredbu članka 19.a. stavak 2. Ustava tog kantona, naime da svaki klub predlaže jednog 
kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili  dopredsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili  dopredsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.

Odluka mijenja navedenu proceduru na način da  iza stavka 1. članka 10. Poslovnika Tuzlanskog kantona  predlaže Odluka mijenja navedenu proceduru na način da  iza stavka 1. članka 10. Poslovnika Tuzlanskog kantona  predlaže 
dopunu u vidu stavka 2. koji glasi: „ Ako u klubu bilo kojeg konstitutivnog naroda bude predloženo dva ili više kandidata dopunu u vidu stavka 2. koji glasi: „ Ako u klubu bilo kojeg konstitutivnog naroda bude predloženo dva ili više kandidata 
za mjesto predsjednika ili  dopredsjednika Skupštine sa istim brojem glasova, između tih kandidata, konačnu odluku će za mjesto predsjednika ili  dopredsjednika Skupštine sa istim brojem glasova, između tih kandidata, konačnu odluku će 
donijeti Skupština, pojedinačnim glasovanjem, a bit će izabran za kandidata za predsjednika ili  dopredsjednika iz tog donijeti Skupština, pojedinačnim glasovanjem, a bit će izabran za kandidata za predsjednika ili  dopredsjednika iz tog 
naroda, kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja zastupnika u Skupštini. Dosadašnji stavci 2., naroda, kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja zastupnika u Skupštini. Dosadašnji stavci 2., 
3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.“3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.“

Ova Odluka, sa stanovišta zaštite vitalnog interesa bilo kojeg, pa i hrvatskog konstitutivnog naroda, ne mijenja  pro-Ova Odluka, sa stanovišta zaštite vitalnog interesa bilo kojeg, pa i hrvatskog konstitutivnog naroda, ne mijenja  pro-
pisanu nacionalnu strukturu rukovodstva Skupštine Tuzlanskog kantona, jer u svakom slučaju predviđa da odgovarajući pisanu nacionalnu strukturu rukovodstva Skupštine Tuzlanskog kantona, jer u svakom slučaju predviđa da odgovarajući 
klub iz reda zastupnika tog kluba (dakle iz reda konstitutivnog naroda kojem pripadaju) kandidira zastupnika ili zastu-klub iz reda zastupnika tog kluba (dakle iz reda konstitutivnog naroda kojem pripadaju) kandidira zastupnika ili zastu-
pnike s jednakim brojem glasova dobijenih u pripadajućem klubu naroda, a za rukovodeću funkciju u Skupštini kantona. pnike s jednakim brojem glasova dobijenih u pripadajućem klubu naroda, a za rukovodeću funkciju u Skupštini kantona. 
Obzirom da je delegiranje kandidata isključivo u nadležnosti Kluba naroda kojem kandidat ili, prema Odluci kandidati s Obzirom da je delegiranje kandidata isključivo u nadležnosti Kluba naroda kojem kandidat ili, prema Odluci kandidati s 
jednakim brojem glasova pripadaju, ne može se utvrditi da ova Odluka povrjeđuje vitalni nacionalni interes bilo kojeg, jednakim brojem glasova pripadaju, ne može se utvrditi da ova Odluka povrjeđuje vitalni nacionalni interes bilo kojeg, 
pa ni hrvatskog konstitutivnog naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Klubovi naroda u tom pravcu nisu „razvlašteni“ u pa ni hrvatskog konstitutivnog naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Klubovi naroda u tom pravcu nisu „razvlašteni“ u 
izboru i predlaganju kandidata, a Odluka se jednako odnosi na  sva tri kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Tuzlanskog izboru i predlaganju kandidata, a Odluka se jednako odnosi na  sva tri kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Tuzlanskog 
kantona. kantona. 

Vijeće smatra da je nužno napomenuti da, bez prejudiciranja mogućeg ishoda te vrste postupka, ovo pitanje, iako po Vijeće smatra da je nužno napomenuti da, bez prejudiciranja mogućeg ishoda te vrste postupka, ovo pitanje, iako po 
odluci Vijeća ne povrjeđuje vitalni nacionalni interes hrvatskog konstitutivnog naroda, može eventualno biti razmatrano u odluci Vijeća ne povrjeđuje vitalni nacionalni interes hrvatskog konstitutivnog naroda, može eventualno biti razmatrano u 
postupku utvrđivanja ustavnosti pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko se kao takvo postavi od postupku utvrđivanja ustavnosti pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko se kao takvo postavi od 
strane legitimnih podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti.strane legitimnih podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti.

Ovu presudu Vijeće za zaštitu vitalnih interesa je donijelo jednoglasno u sastavu: dr. sc. Kata Senjak, predsjednica Ovu presudu Vijeće za zaštitu vitalnih interesa je donijelo jednoglasno u sastavu: dr. sc. Kata Senjak, predsjednica 
Vijeća, Sead Bahtijarević, Mirjana Čučković, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i prof. dr. Edin Muminović, čla-Vijeća, Sead Bahtijarević, Mirjana Čučković, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i prof. dr. Edin Muminović, čla-
novi Vijeća.novi Vijeća.

                                                                                                                   Predsjednica                                                                                                                                                                                           Predsjednica                                                                        
                                                                                                   Vijeća za zaštitu vitalnih interesa                                                                                                   Vijeća za zaštitu vitalnih interesa
                                                                                                    Ustavnog suda Federacije BiH                                                                                                    Ustavnog suda Federacije BiH
                                                                                                                                                                                                                         dr. sc. Kata Senjak  dr. sc. Kata Senjak                                                                                                                                                                                                                         
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                         Босна и Херцеговина                         Босна и Херцеговина
       ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ          ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   
                                             УСТАВНИ СУД                  УСТАВНИ СУД       
     ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ       ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНИХ ИНТЕРЕСАВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНИХ ИНТЕРЕСА

Број: У-11/13Број: У-11/13
Сарајево, 21.04.2015. годинеСарајево, 21.04.2015. године

Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву 
Клуба посланика Хрвата у Скупштини Тузланског кантона, за утврђивање повреде виталног националног интереса Клуба посланика Хрвата у Скупштини Тузланског кантона, за утврђивање повреде виталног националног интереса 
хрватског народа, у вези са Приједлогом Одлуке о измјенама и допунама Пословника скупштине Тузланског хрватског народа, у вези са Приједлогом Одлуке о измјенама и допунама Пословника скупштине Тузланског 
кантона, на основу Амандмана XXXVII, XXXVIII и LXXX на Устав Федерације Босне и Херцеговине, након јавне кантона, на основу Амандмана XXXVII, XXXVIII и LXXX на Устав Федерације Босне и Херцеговине, након јавне 
расправе, на сједници одржаној дана 21.04.2015. године, донијело је:расправе, на сједници одржаној дана 21.04.2015. године, донијело је:

П Р Е С У Д УП Р Е С У Д У

1. Приједлогом Одлуке о измјенама и допунама Пословника скупштине Тузланског кантона, није повријеђен 1. Приједлогом Одлуке о измјенама и допунама Пословника скупштине Тузланског кантона, није повријеђен 
витални национални интерес хрватског народа.витални национални интерес хрватског народа.

2. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Тузланског 2. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.кантона“.

О б р а з л о ж е њ еО б р а з л о ж е њ е

1. Подносилац захтјева и предмет захтјева1. Подносилац захтјева и предмет захтјева

Клуб посланика Хрвата у Скупштини Тузланског кантона (у даљем тексту: Клуб Хрвата), је дана 20.03.2013. Клуб посланика Хрвата у Скупштини Тузланског кантона (у даљем тексту: Клуб Хрвата), је дана 20.03.2013. 
године путем предсједника Скупштине Тузланског кантона доставио Вијећу за заштиту виталних интереса године путем предсједника Скупштине Тузланског кантона доставио Вијећу за заштиту виталних интереса 
Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће), захтјев којим тражи да Вијеће утврди Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће), захтјев којим тражи да Вијеће утврди 
повреду виталног националног интереса хрватског народа у вези са Приједлогом Одлуке о измјенама и допунама повреду виталног националног интереса хрватског народа у вези са Приједлогом Одлуке о измјенама и допунама 
Пословника скупштине Тузланског кантона (у даљем тексту: Захтјев).Пословника скупштине Тузланског кантона (у даљем тексту: Захтјев).

2. Странке у поступку2. Странке у поступку

Странке у овом поступку, у складу са чланом 9. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне Странке у овом поступку, у складу са чланом 9. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне 
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 06/95 и 37/03) су: Клуб Хрвата у својству подносиоца и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 06/95 и 37/03) су: Клуб Хрвата у својству подносиоца 
захтјева, те, са друге стране клубови посланика Бошњака у Скупштини Тузланског кантона (у даљем тексту: Клуб захтјева, те, са друге стране клубови посланика Бошњака у Скупштини Тузланског кантона (у даљем тексту: Клуб 
Бошњака) и Клуб посланика Срба у Скупштини Тузланског кантона (у даљем тексту: Клуб Срба).Бошњака) и Клуб посланика Срба у Скупштини Тузланског кантона (у даљем тексту: Клуб Срба).

3. Битни наводи из  Захтјева3. Битни наводи из  Захтјева

У Захтјеву се наводи да се на сједници Скупштине Тузланског кантона одржаној 13.03.2013. године У Захтјеву се наводи да се на сједници Скупштине Тузланског кантона одржаној 13.03.2013. године 
одлучивало о Приједлогу Одлуке о измјенама и допунама Пословника Скупштине Тузланског кантона (у даљем одлучивало о Приједлогу Одлуке о измјенама и допунама Пословника Скупштине Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Одлука), те је гласање извршено по клубовима посланика као о питању са листе виталних националних тексту: Одлука), те је гласање извршено по клубовима посланика као о питању са листе виталних националних 
интереса у складу са чланом 66. став 2.  Пословника Скупштине Тузланског кантона – други пречишћени текст- интереса у складу са чланом 66. став 2.  Пословника Скупштине Тузланског кантона – други пречишћени текст- 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 04/12), тако да је 20 посланика у Клубу Бошњака гласало „за“ и 2 („Службене новине Тузланског кантона“, број: 04/12), тако да је 20 посланика у Клубу Бошњака гласало „за“ и 2 
„против“, у Клубу Хрвата  1 „за“ и 2 „против“ и у Клубу Срба 1 „за“ и 1 „против“. О Одлуци се гласало и простом „против“, у Клубу Хрвата  1 „за“ и 2 „против“ и у Клубу Срба 1 „за“ и 1 „против“. О Одлуци се гласало и простом 
већином свих посланика у Скупштини Тузланског кантона (у даљем тексту: Скупштина) и иста је након гласања већином свих посланика у Скупштини Тузланског кантона (у даљем тексту: Скупштина) и иста је након гласања 
прихваћена са 22 гласа „за“ и 13 гласова „против“.прихваћена са 22 гласа „за“ и 13 гласова „против“.

Клуб Хрвата у Скупштини сматра да се предложеним рјешењима у Одлуци крше права конститутивних Клуб Хрвата у Скупштини сматра да се предложеним рјешењима у Одлуци крше права конститутивних 
народа и члан 19.а. Устава Тузланског кантона (“Службене новине Тузланско-подрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 народа и члан 19.а. Устава Тузланског кантона (“Службене новине Тузланско-подрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 
и “Службене новине Тузланског кантона”, бр.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) у којем је наведено да клубови и “Службене новине Тузланског кантона”, бр.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) у којем је наведено да клубови 
предлажу једног кандидата из својих чланова за избор на мјесто  предсједника или замјеника предсједника које предлажу једног кандидата из својих чланова за избор на мјесто  предсједника или замјеника предсједника које 
потврђује Скупштина. Предложеном измјеном Пословника та права прелазе на просту  већину  у Скупштини, потврђује Скупштина. Предложеном измјеном Пословника та права прелазе на просту  већину  у Скупштини, 
што се сматра такођер угрожавањем виталних националних интереса хрватског народа и дерогирањем основног што се сматра такођер угрожавањем виталних националних интереса хрватског народа и дерогирањем основног 
смисла концепта националног интереса.смисла концепта националног интереса.

Обзиром да није постигнута већина за усвајање Одлуке унутар сваког клуба конститутивних народа Обзиром да није постигнута већина за усвајање Одлуке унутар сваког клуба конститутивних народа 
заступљених у Скупштини, иста је достављена Вијећу на одлучивање, односно да Вијеће донесе коначну одлуку о заступљених у Скупштини, иста је достављена Вијећу на одлучивање, односно да Вијеће донесе коначну одлуку о 
томе да ли се предметна Одлука односи на витални интерес конститутивних народа. У прилог наведеном, Вијећу томе да ли се предметна Одлука односи на витални интерес конститутивних народа. У прилог наведеном, Вијећу 
је достављено сљедеће: Пословник Скупштине Тузланског кантона – други пречишћени текст- („Службене је достављено сљедеће: Пословник Скупштине Тузланског кантона – други пречишћени текст- („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 04/12); Одлука; Записник са сједнице Клуба Хрвата од 13.03.2013. године; новине Тузланског кантона“, број: 04/12); Одлука; Записник са сједнице Клуба Хрвата од 13.03.2013. године; 
образложење Захтјева и спискови гласања посланика по клубовима народа заступљених у Скупштини а у вези образложење Захтјева и спискови гласања посланика по клубовима народа заступљених у Скупштини а у вези 
гласања о приједлогу Одлуке. Накнадно је, на захтјев Вијећа, достављен и Записник са 32. сједнице Скупштине гласања о приједлогу Одлуке. Накнадно је, на захтјев Вијећа, достављен и Записник са 32. сједнице Скупштине 
Тузланског кантона.Тузланског кантона.
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4. Рјешење о прихватљивости4. Рјешење о прихватљивости

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је актом број: У-11/13 од 02.04.2013. године, обавијестио Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је актом број: У-11/13 од 02.04.2013. године, обавијестио 
предсједника Скупштине Тузланског кантона да Вијеће  није у могућности водити поступак на начин како је предсједника Скупштине Тузланског кантона да Вијеће  није у могућности водити поступак на начин како је 
то прописано Уставом Федерације Босне и Херцеговине, из разлога што није попуњено у складу са Уставом то прописано Уставом Федерације Босне и Херцеговине, из разлога што није попуњено у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине, те када се стекну услови за вођење поступка бити ће благовремено обавијештени.Федерације Босне и Херцеговине, те када се стекну услови за вођење поступка бити ће благовремено обавијештени.

Дана 20.10.2014. године одржана је  радна сједница  Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине на којој Дана 20.10.2014. године одржана је  радна сједница  Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине на којој 
је констатовано да је процедура именовања чланова Вијећа окончана, те се приступило рјешавању предмета.је констатовано да је процедура именовања чланова Вијећа окончана, те се приступило рјешавању предмета.

Дана 03.11.2014. године, актом број: У-11/13 од 03.11.2014. године затражено је од предсједника Скупштине Дана 03.11.2014. године, актом број: У-11/13 од 03.11.2014. године затражено је од предсједника Скупштине 
Тузланског кантона да допуни захтјев на начина да у складу са чланом 43. Закона о поступку пред Уставним Тузланског кантона да допуни захтјев на начина да у складу са чланом 43. Закона о поступку пред Уставним 
судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03) достави, путем судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03) достави, путем 
Клуба Хрвата, допуну образложење Захтјева  у смислу навођења околности и чињеница, као и других података и Клуба Хрвата, допуну образложење Захтјева  у смислу навођења околности и чињеница, као и других података и 
евентуално прилога на којима се заснива наведени захтјев. Исто није достављено.евентуално прилога на којима се заснива наведени захтјев. Исто није достављено.

Вијеће је на сједници одржаној  10.03.2015. године, донијело  Рјешење број: У-11/13,  којим је утврђено да је Вијеће је на сједници одржаној  10.03.2015. године, донијело  Рјешење број: У-11/13,  којим је утврђено да је 
Захтјев прихватљив, о чему су обавијештени подносилац захтјева и клубови посланика у Скупштини Тузланског Захтјев прихватљив, о чему су обавијештени подносилац захтјева и клубови посланика у Скупштини Тузланског 
кантона. кантона. 

5. Одговор на Захтјев5. Одговор на Захтјев

Вијеће је у смислу члана 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине Вијеће је у смислу члана 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03) од Клуба Бошњака и Клуба Срба затражило одговор/ („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03) од Клуба Бошњака и Клуба Срба затражило одговор/ 
изјашњење на наводе Захтјева.изјашњење на наводе Захтјева.

Тражени одговори/ изјашњење од друга два клуба конститутивних народа у Скупштини Вијећу нису Тражени одговори/ изјашњење од друга два клуба конститутивних народа у Скупштини Вијећу нису 
достављени. достављени. 

6. Сједница Вијећа са јавном расправом6. Сједница Вијећа са јавном расправом

На сједници Вијећа са јавном расправом, која је одржана дана 21.04.2015. године, странке у поступку нису На сједници Вијећа са јавном расправом, која је одржана дана 21.04.2015. године, странке у поступку нису 
приступиле, иако су уредно позване. приступиле, иако су уредно позване. 

7. Релевантно право7. Релевантно право

A) Устав Федерације Босне и ХерцеговинеA) Устав Федерације Босне и Херцеговине

Амандман XXXVIIАмандман XXXVII
Дефиниција виталног интереса Дефиниција виталног интереса 
„Витални национални интереси конститутивних народа су дефинисани на сљедећи начин: „Витални национални интереси конститутивних народа су дефинисани на сљедећи начин: 
- остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним,- остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним,
извршним и правосудним органима власти; извршним и правосудним органима власти; 
- идентитет једног конститутивног народа; - идентитет једног конститутивног народа; 
- уставни амандмани; - уставни амандмани; 
- организација органа јавне власти; - организација органа јавне власти; 
- једнака права конститутивних народа у процесу доношења одлука; - једнака права конститутивних народа у процесу доношења одлука; 
- образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно наслијеђе; - образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно наслијеђе; 
- територијална организација; - територијална организација; 
- систем јавног информисања - систем јавног информисања 
и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног интереса, уколико тако сматра 2/3 и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног интереса, уколико тако сматра 2/3 

једног од клубова делегата конститутивних народа у Дому народа. једног од клубова делегата конститутивних народа у Дому народа. 
Овим амандманом иза члана IV.А. 4.17. додаје се наслов под 5. и нови члан 17а. Устава Федерације Босне и Овим амандманом иза члана IV.А. 4.17. додаје се наслов под 5. и нови члан 17а. Устава Федерације Босне и 

Херцеговине. Херцеговине. 

Амандман XXXVIIIАмандман XXXVIII
Парламентарна процедура за заштиту виталних интересаПарламентарна процедура за заштиту виталних интереса
„(1) Закони или други прописи или акти који се поднесу Представничком дому у Федерацији Босне и „(1) Закони или други прописи или акти који се поднесу Представничком дому у Федерацији Босне и 

Херцеговине, такођер се усвајају у Дому народа Федерације Босне и Херцеговине. Херцеговине, такођер се усвајају у Дому народа Федерације Босне и Херцеговине. 
(2) У Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине оснива се Вијеће за заштиту виталних интереса, како (2) У Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине оснива се Вијеће за заштиту виталних интереса, како 

би одлучивало о питањима виталног интереса, према процедури у складу са овим уставом. Ово вијеће разматра би одлучивало о питањима виталног интереса, према процедури у складу са овим уставом. Ово вијеће разматра 
сва питања која су од виталног интереса. сва питања која су од виталног интереса. 

(3) Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа, и (3) Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа, и 
један члан из реда осталих. Судије бира Представнички дом и Дом народа. један члан из реда осталих. Судије бира Представнички дом и Дом народа. 

Овим амандманом иза новог члана IV.А.5.17а. додаје се нови наслов под 6. и нови члан 17б“.Овим амандманом иза новог члана IV.А.5.17а. додаје се нови наслов под 6. и нови члан 17б“.

Амандман LXXXАмандман LXXX
  Иза члана V.2.7. додаје се нови наслов и чланови V.2.7.а) и б) који гласе:   Иза члана V.2.7. додаје се нови наслов и чланови V.2.7.а) и б) који гласе: 
“Механизам заштите виталног националног интереса “Механизам заштите виталног националног интереса 

Члан V.2.7.а Члан V.2.7.а 

1) Листа виталних националних интереса који се штите у кантонима идентична је листи  садржаној у члану 1) Листа виталних националних интереса који се штите у кантонима идентична је листи  садржаној у члану 
IV.5.17.а овог Устава. Клубови из члана IV.5.17.а овог Устава су у кантонима клубови делегата формирани у складу IV.5.17.а овог Устава. Клубови из члана IV.5.17.а овог Устава су у кантонима клубови делегата формирани у складу 
са чланом V.2.7. став 2. овог Устава. са чланом V.2.7. став 2. овог Устава. 
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2) Ако више од једног предсједника или замјеника предсједника законодавног тијела кантона тврде да неки 2) Ако више од једног предсједника или замјеника предсједника законодавног тијела кантона тврде да неки 
закон спада у листу виталних интереса  утврђених у члану IV.5.17.а овог Устава за усвајање таквог закона потребна закон спада у листу виталних интереса  утврђених у члану IV.5.17.а овог Устава за усвајање таквог закона потребна 
је већина гласова унутар сваког од клубова конститутивних народа заступљених у датој скупштини кантона. је већина гласова унутар сваког од клубова конститутивних народа заступљених у датој скупштини кантона. 

3) Предсједник и замјеници предсједника законодавног тијела кантона дужни су да у року од седам дана 3) Предсједник и замјеници предсједника законодавног тијела кантона дужни су да у року од седам дана 
одлуче да ли неки од закона, прописа или аката потпада под листу из става 2. овог члана.  одлуче да ли неки од закона, прописа или аката потпада под листу из става 2. овог члана.  

4) Ако само један предсједника или замјеник предсједника тврди да закон, пропис или акт потпада под листу 4) Ако само један предсједника или замјеник предсједника тврди да закон, пропис или акт потпада под листу 
виталних интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба једног од конститутивних народа датог законодавног виталних интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба једног од конститутивних народа датог законодавног 
тијела може прогласити да је ријеч о питању са листе виталних националних интереса”. тијела може прогласити да је ријеч о питању са листе виталних националних интереса”. 

Члан V.2.7.б    Члан V.2.7.б    
„(1) У случају да двотрећинска већина једног од клубова конститутивних народа у скупштини кантона одлучи „(1) У случају да двотрећинска већина једног од клубова конститутивних народа у скупштини кантона одлучи 

да се неки закон, пропис или акт односи на витални национални интерес, за усвајање таквог закона, прописа или да се неки закон, пропис или акт односи на витални национални интерес, за усвајање таквог закона, прописа или 
акта потребна је већина гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном тијелу акта потребна је већина гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном тијелу 
кантона. кантона. 

(2) Ако се већина из става 1. овог члана не може постићи, питање се просљеђује Уставном суду Федерације (2) Ако се већина из става 1. овог члана не може постићи, питање се просљеђује Уставном суду Федерације 
Босне и Херцеговине који доноси коначну одлуку о томе да ли се дати закон, пропис или акт односи на витални Босне и Херцеговине који доноси коначну одлуку о томе да ли се дати закон, пропис или акт односи на витални 
интерес конститутивног народа. интерес конститутивног народа. 

(3) Уставни суд Федерације, у случају из овог члана, поступа на начин предвиђен у члану IV.6.18.а овог (3) Уставни суд Федерације, у случају из овог члана, поступа на начин предвиђен у члану IV.6.18.а овог 
Устава.  Устава.  

(4) Ако Суд одлучи да се ради о виталном интересу, закон, пропис или акт сматра се неусвојеним те се (4) Ако Суд одлучи да се ради о виталном интересу, закон, пропис или акт сматра се неусвојеним те се 
документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру.  У том случају предлагач не може поднијети документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру.  У том случају предлагач не може поднијети 
исти текст закона, прописа или акта. исти текст закона, прописа или акта. 

(5) У случају да Уставни суд одлучи да се не ради о виталном интересу закон, пропис или акт сматра се (5) У случају да Уставни суд одлучи да се не ради о виталном интересу закон, пропис или акт сматра се 
усвојеним/усваја се простом већином гласова“.усвојеним/усваја се простом већином гласова“.

Б) Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине    Б) Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине    
    („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03)    („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03)

Члан 42б.Члан 42б.

„Поступак утврђивања постојања виталних интереса једног од конститутивних народа заступљених у „Поступак утврђивања постојања виталних интереса једног од конститутивних народа заступљених у 
скупштини кантона у складу са Амандманом LXXX на Устав покреће се на основу обавијести  или захтјева скупштини кантона у складу са Амандманом LXXX на Устав покреће се на основу обавијести  или захтјева 
предсједника или замјеника предсједника законодавног тијела кантона да није постигнута сагласност већином предсједника или замјеника предсједника законодавног тијела кантона да није постигнута сагласност већином 
гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном тијелу кантона.гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном тијелу кантона.

У случају из става 1. овог члана Вијеће поступа на начин предвиђен Амандманом XL на Устав“.У случају из става 1. овог члана Вијеће поступа на начин предвиђен Амандманом XL на Устав“.

C. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине C. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10).(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10).

Члан 49.Члан 49.
Одлучивање о виталним интересима конститутивних народа Одлучивање о виталним интересима конститутивних народа 

Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Вијеће) одлучит ће о прихватљивости у року од седам дана од пријема обавјештења, односно захтјева, ако су Вијеће) одлучит ће о прихватљивости у року од седам дана од пријема обавјештења, односно захтјева, ако су 
испуњене процесне претпоставке за одлучивање о постојању виталног националног интереса конститутивног испуњене процесне претпоставке за одлучивање о постојању виталног националног интереса конститутивног 
народа утврђене у члану IV. А. 4. 18а, односно у Амандману XL на Устав, а посебно: да ли је захтјев поднијело народа утврђене у члану IV. А. 4. 18а, односно у Амандману XL на Устав, а посебно: да ли је захтјев поднијело 
овлаштено лице, да ли је захтјев подржала двотрећинска већина одговарајућег клуба конститутивног народа, да овлаштено лице, да ли је захтјев подржала двотрећинска већина одговарајућег клуба конститутивног народа, да 
ли је обављен Уставом предвиђени поступак усаглашења између клубова конститутивних народа, односно између ли је обављен Уставом предвиђени поступак усаглашења између клубова конститутивних народа, односно између 
Дома народа и Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, односно да ли су испуњене и Дома народа и Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, односно да ли су испуњене и 
друге процесне претпоставке за одлучивање. друге процесне претпоставке за одлучивање. 

Уколико Вијеће одлучи да захтјев није прихватљив, рјешење ће доставити подносиоцу обавијести, односно Уколико Вијеће одлучи да захтјев није прихватљив, рјешење ће доставити подносиоцу обавијести, односно 
захтјева. захтјева. 

Кад Вијеће одлучи да је захтјев прихватљив, то ће утврдити рјешењем које се улаже у спис. Кад Вијеће одлучи да је захтјев прихватљив, то ће утврдити рјешењем које се улаже у спис. 
Вијеће може затражити од подносиоца да допуни или потпуније образложи захтјев или да документује Вијеће може затражити од подносиоца да допуни или потпуније образложи захтјев или да документује 

чињенице које Вијеће сматра релевантним за одлучивање. чињенице које Вијеће сматра релевантним за одлучивање. 
Прихватљиви захтјев се доставља на одговор другом клубу или клубовима конститутивних народа. Прихватљиви захтјев се доставља на одговор другом клубу или клубовима конститутивних народа. 
Допуне и одговори из ст. 4. и 5. овог члана достављају се Вијећу у року од осам дана. Вијеће ће наставити Допуне и одговори из ст. 4. и 5. овог члана достављају се Вијећу у року од осам дана. Вијеће ће наставити 

поступак и у случају да не добије тражене допуне или одговоре. поступак и у случају да не добије тражене допуне или одговоре. 
Вијеће, по правилу, заказује јавну расправу која се остварује у складу са Законом и овим пословником. Вијеће, по правилу, заказује јавну расправу која се остварује у складу са Законом и овим пословником. 
Одлуку о меритуму Вијеће доноси у року од тридесет дана од дана пријема обавјештења, односно захтјева. Одлуку о меритуму Вијеће доноси у року од тридесет дана од дана пријема обавјештења, односно захтјева. 
Одлука се објављује у „Службеним новинама Федерације БиХ” и у службеном гласилу кантона из којег је Одлука се објављује у „Службеним новинама Федерације БиХ” и у службеном гласилу кантона из којег је 

упућено обавјештење, односно захтјев. упућено обавјештење, односно захтјев. 
Одредбе овог пословника о правно - техничкој обради одлука Суда сходно се примјењују и на рјешења и Одредбе овог пословника о правно - техничкој обради одлука Суда сходно се примјењују и на рјешења и 

одлуке Вијећа.одлуке Вијећа.

Д) Устав Тузланског кантона Д) Устав Тузланског кантона 
     (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 7/97 и 3/99)     (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 7/97 и 3/99)

Члан 19а.Члан 19а.

„У Скупштини Кантона се формирају клубови посланика конститутивних народа под условом да постоји „У Скупштини Кантона се формирају клубови посланика конститутивних народа под условом да постоји 
најмање један посланик тог конститутивног народа у Скупштини Кантона. најмање један посланик тог конститутивног народа у Скупштини Кантона. 
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Сваки клуб посланика предлаже једног кандидата из реда својих чланова за избор на мјесто предсједника или Сваки клуб посланика предлаже једног кандидата из реда својих чланова за избор на мјесто предсједника или 
замјеника предсједника, који потврђује Скупштина Кантона. замјеника предсједника, који потврђује Скупштина Кантона. 

Скупштина Кантона потврђује кандидате у складу са својим пословником. Ако један конститутивни народ није Скупштина Кантона потврђује кандидате у складу са својим пословником. Ако један конститутивни народ није 
заступљен у Скупштини Кантона, мјеста замјеника предсједника из тог конститутивног народа остаје упражњено. заступљен у Скупштини Кантона, мјеста замјеника предсједника из тог конститутивног народа остаје упражњено. 

Три кандидата која потврди Скупштина Кантона одлучују између себе ко ће бити предсједник Скупштине“.Три кандидата која потврди Скупштина Кантона одлучују између себе ко ће бити предсједник Скупштине“.

Е) Пословник Тузланског кантона– други пречишћени текстЕ) Пословник Тузланског кантона– други пречишћени текст
     („Службене новине Тузланског кантона“, број: 04/12)     („Службене новине Тузланског кантона“, број: 04/12)

      Члан 10.      Члан 10.

Сваки клуб народа предлаже између својих чланова једног кандидата за мјесто предсједника или замјеника Сваки клуб народа предлаже између својих чланова једног кандидата за мјесто предсједника или замјеника 
предсједника Скупштине.предсједника Скупштине.

Скупштина појединачним гласањем потврђује кандидате натполовичном већином од укупног броја посланика Скупштина појединачним гласањем потврђује кандидате натполовичном већином од укупног броја посланика 
у Скупштини.у Скупштини.

Три, од Скупштине потврђена кандидата, између себе натполовичном већином одлучују ко ће бити предсједник Три, од Скупштине потврђена кандидата, између себе натполовичном већином одлучују ко ће бити предсједник 
Скупштине и са том одлуком упознају Скупштину.Скупштине и са том одлуком упознају Скупштину.

Ако у Скупштини нема посланика неког од конститутивних народа, мјесто замјеника предсједника Скупштине Ако у Скупштини нема посланика неког од конститутивних народа, мјесто замјеника предсједника Скупштине 
из тог конститутивног народа остаје упражњено.из тог конститутивног народа остаје упражњено.

8. Чињенично стање и став Вијећа8. Чињенично стање и став Вијећа

На основу навода из Захтјева те документације која је приложена, Вијеће је утврдило да важећи Пословник На основу навода из Захтјева те документације која је приложена, Вијеће је утврдило да важећи Пословник 
Скупштине Тузланског кантона у релевантном члану 10. став 2., ослањајући се и на релевантну одредбу Устава Скупштине Тузланског кантона у релевантном члану 10. став 2., ослањајући се и на релевантну одредбу Устава 
Федерације Босне и (члан V.2.7 (3)), прописује процедуру избора предсједника  и / или замјеника предсједника Федерације Босне и (члан V.2.7 (3)), прописује процедуру избора предсједника  и / или замјеника предсједника 
Скупштине Тузланског кантона на начин да у потпуности пресликава одредбу члана 19.а. став 2. Устава тог кантона, Скупштине Тузланског кантона на начин да у потпуности пресликава одредбу члана 19.а. став 2. Устава тог кантона, 
наиме да сваки клуб предлаже једног кандидата за избор на мјесто предсједника или замјеника предсједника наиме да сваки клуб предлаже једног кандидата за избор на мјесто предсједника или замјеника предсједника 
Скупштине Тузланског кантона.Скупштине Тузланског кантона.

Одлука мијења наведену процедуру на начин да  иза става 1. члана 10. Пословника Тузланског кантона  Одлука мијења наведену процедуру на начин да  иза става 1. члана 10. Пословника Тузланског кантона  
предлаже допуну у виду става 2. који гласи: „Ако у клубу било којег конститутивног народа буде предложено предлаже допуну у виду става 2. који гласи: „Ако у клубу било којег конститутивног народа буде предложено 
два или више кандидата за мјесто предсједника или замјеника предсједника Скупштине са истим бројем гласова, два или више кандидата за мјесто предсједника или замјеника предсједника Скупштине са истим бројем гласова, 
између тих кандидата, коначну одлуку ће донијети Скупштина, појединачним гласањем, а бит ће изабран за између тих кандидата, коначну одлуку ће донијети Скупштина, појединачним гласањем, а бит ће изабран за 
кандидата за предсједника или замјеника предсједника из тог народа, кандидат који добије натполовичну већину кандидата за предсједника или замјеника предсједника из тог народа, кандидат који добије натполовичну већину 
гласова од укупног броја посланика у Скупштини. Досадашњи ставови 2., 3. и 4. постају ставови 3., 4. и 5.“гласова од укупног броја посланика у Скупштини. Досадашњи ставови 2., 3. и 4. постају ставови 3., 4. и 5.“

Ова Одлука, са становишта заштите виталног интереса било којег, па и хрватског конститутивног народа, Ова Одлука, са становишта заштите виталног интереса било којег, па и хрватског конститутивног народа, 
не мијења  прописану националну структуру руководства Скупштине Тузланског кантона, јер у сваком случају не мијења  прописану националну структуру руководства Скупштине Тузланског кантона, јер у сваком случају 
предвиђа да одговарајући клуб из реда посланика тог клуба (дакле из реда конститутивног народа којем припадају) предвиђа да одговарајући клуб из реда посланика тог клуба (дакле из реда конститутивног народа којем припадају) 
кандидује посланика или посланике са једнаким бројем гласова добијених у припадајућем клубу народа, а за кандидује посланика или посланике са једнаким бројем гласова добијених у припадајућем клубу народа, а за 
руководећу функцију у Скупштини кантона. Обзиром да је делегирање кандидата искључиво у надлежности руководећу функцију у Скупштини кантона. Обзиром да је делегирање кандидата искључиво у надлежности 
Клуба народа којем кандидат или, према Одлуци кандидати са једнаким бројем гласова припадају, не може се Клуба народа којем кандидат или, према Одлуци кандидати са једнаким бројем гласова припадају, не може се 
утврдити да ова Одлука поврјеђује витални национални интерес било којег, па ни хрватског конститутивног утврдити да ова Одлука поврјеђује витални национални интерес било којег, па ни хрватског конститутивног 
народа у Скупштини Тузланског кантона. Клубови народа у том правцу нису „развлаштени“ у избору и предлагању народа у Скупштини Тузланског кантона. Клубови народа у том правцу нису „развлаштени“ у избору и предлагању 
кандидата, а Одлука се једнако односи на  сва три клуба конститутивних народа у Скупштини Тузланског кантона. кандидата, а Одлука се једнако односи на  сва три клуба конститутивних народа у Скупштини Тузланског кантона. 

Вијеће сматра да је нужно напоменути да, без прејудицирања могућег исхода те врсте поступка, ово Вијеће сматра да је нужно напоменути да, без прејудицирања могућег исхода те врсте поступка, ово 
питање, иако по одлуци Вијећа не поврјеђује витални национални интерес хрватског конститутивног народа, питање, иако по одлуци Вијећа не поврјеђује витални национални интерес хрватског конститутивног народа, 
може евентуално бити разматрано у поступку утврђивања уставности пред Уставним судом Федерације Босне може евентуално бити разматрано у поступку утврђивања уставности пред Уставним судом Федерације Босне 
и Херцеговине, уколико се као такво постави од стране легитимних подносилаца захтјева за оцјену уставности.и Херцеговине, уколико се као такво постави од стране легитимних подносилаца захтјева за оцјену уставности.

Ову пресуду Вијеће за заштиту виталних интереса је донијело једногласно у саставу: др сц. Ката Сењак, Ову пресуду Вијеће за заштиту виталних интереса је донијело једногласно у саставу: др сц. Ката Сењак, 
предсједница Вијећа, Сеад Бахтијаревић, Мирјана Чучковић, Домин Малбашић, Александра Мартиновић и проф. предсједница Вијећа, Сеад Бахтијаревић, Мирјана Чучковић, Домин Малбашић, Александра Мартиновић и проф. 
др Един Муминовић, чланови Вијећа.др Един Муминовић, чланови Вијећа.

                                                                                                                Предсједница                                                                                                                                                                                        Предсједница                                                                        
                                                                                           Вијећа за заштиту виталних интереса                                                                                           Вијећа за заштиту виталних интереса
                                                                                                Уставног суда Федерације БиХ                                                                                                Уставног суда Федерације БиХ
                                                                                                                                                                                                                         др сц. Ката Сењак  др сц. Ката Сењак 
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САДРЖАЈСАДРЖАЈ

СКУПШТИНАСКУПШТИНА

384. Закон о измјенама и допунама Закона о Заводу 384. Закон о измјенама и допунама Закона о Заводу 
здравственог осигурања Тузланског кантоназдравственог осигурања Тузланског кантона 10211021

385. Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању 385. Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању 
Јавне установе Дирекција регионалних цеста Јавне установе Дирекција регионалних цеста 
Тузланског кантонаТузланског кантона 10211021

386. Одлука о преузимању оснивачких права над 386. Одлука о преузимању оснивачких права над 
Јавном здравственом установом Општа болница Јавном здравственом установом Општа болница 
„Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница, број: 01-„Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница, број: 01-
02-324-5 /15 од 15.06.2015. године 02-324-5 /15 од 15.06.2015. године 10221022

387. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању 387. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању 
основица, стопа и начину обрачунавања и уплате основица, стопа и начину обрачунавања и уплате 
доприноса за обавезно здравствено осигурање доприноса за обавезно здравствено осигурање 
на подручју Тузланског кантона, број: 01-02-341-на подручју Тузланског кантона, број: 01-02-341-
5 /15 од 15.06.2015. године5 /15 од 15.06.2015. године 10251025

ВЛАДАВЛАДА

388. Одлука о висини дјечијег додатка, број: 02/1-14-388. Одлука о висини дјечијег додатка, број: 02/1-14-
2762-1/15 од 19.05.2015. године2762-1/15 од 19.05.2015. године 10251025

389. Одлука о утврђивању критерија, услова и 389. Одлука о утврђивању критерија, услова и 
поступка за расподјелу средстава са потрошачке поступка за расподјелу средстава са потрошачке 
јединице 11010003 - Манифестације, број: 02/1-јединице 11010003 - Манифестације, број: 02/1-
14-10032/15 од 19.05.2015. године14-10032/15 од 19.05.2015. године 10261026

390. Рјешење привременом именовању Управног 390. Рјешење привременом именовању Управног 
одбора Јавне установе Босански културни одбора Јавне установе Босански културни 
центар Тузланског кантона, број: 02/1-34-7314-центар Тузланског кантона, број: 02/1-34-7314-
2/15 од 19.05.2015. године2/15 од 19.05.2015. године 10271027

391. Рјешење привременом именовању Управног 391. Рјешење привременом именовању Управног 
одбора Завода за јавно здравство Тузланског одбора Завода за јавно здравство Тузланског 
кантона, број: 02/1-37-015155/15 од 19.05.2015. кантона, број: 02/1-37-015155/15 од 19.05.2015. 
годинегодине 10271027

392. Рјешење именовању Управног одбора Јавне 392. Рјешење именовању Управног одбора Јавне 
установе Служба за запошљавање Тузланског установе Служба за запошљавање Тузланског 
кантона, број: 02/1-34-219-3/15 од 19.05.2015. кантона, број: 02/1-34-219-3/15 од 19.05.2015. 
годинегодине 10271027

393. Рјешење о измјени Рјешења о привременом 393. Рјешење о измјени Рјешења о привременом 
именовању члана Школског одбора ЈУ Основна именовању члана Школског одбора ЈУ Основна 
школа „Букиње“ Букиње, Тузла, број: 02/1-38-школа „Букиње“ Букиње, Тузла, број: 02/1-38-
11905/15 од 19.05.2015. године11905/15 од 19.05.2015. године 10281028

394. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора 394. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, 
Грачаница, број: 02/1-38-15163-1/15 од Грачаница, број: 02/1-38-15163-1/15 од 
19.05.2015. године19.05.2015. године 10281028

395. Рјешење о именовању члана Школског одбора 395. Рјешење о именовању члана Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, 
Грачаница, број: 02/1-38-15163-2/15 од Грачаница, број: 02/1-38-15163-2/15 од 
19.05.2015. године19.05.2015. године 10281028

396. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 396. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Хасан Кикић“, Грачаница, број: Основна школа „Хасан Кикић“, Грачаница, број: 
02/1-34-10726-2/15 од 19.05.2015. године02/1-34-10726-2/15 од 19.05.2015. године 10281028

397. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 397. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Хасан Кикић“, Грачаница, број: Основна школа „Хасан Кикић“, Грачаница, број: 
02/1-34-10726-3/15 од 19.05.2015. године02/1-34-10726-3/15 од 19.05.2015. године 10291029

398. Рјешење о привременом именовању предсједника 398. Рјешење о привременом именовању предсједника 
и чланова Школског одбора ЈУ Основна школа и чланова Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Лукавица“ Лукавица, Грачаница, број: 02/1-38-„Лукавица“ Лукавица, Грачаница, број: 02/1-38-
11003-7/15 од 19.05.2015. године11003-7/15 од 19.05.2015. године 10291029

399. Рјешење о привременом именовању Школског 399. Рјешење о привременом именовању Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, одбора ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, 
Челић, број: 02/1-38-6067-2/15 од 19.05.2015. Челић, број: 02/1-38-6067-2/15 од 19.05.2015. 
годинегодине

10291029

400. Рјешење о измјени Рјешења о привременом 400. Рјешење о измјени Рјешења о привременом 
именовању предсједника и чланова Школског именовању предсједника и чланова Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња грађевинско-одбора ЈУ Мјешовита средња грађевинско-
геодетска школа Тузла, број: 02/1-38-11901/15 од геодетска школа Тузла, број: 02/1-38-11901/15 од 
19.05.2015. године19.05.2015. године 10291029

401. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора 401. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа  Тузла, ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа  Тузла, 
број: 02/1-38-3154-1/15 од 19.05.2015. годинеброј: 02/1-38-3154-1/15 од 19.05.2015. године 10301030

402. Рјешење о именовању члана Школског одбора 402. Рјешење о именовању члана Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа  Тузла, ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа  Тузла, 
број: 02/1-38-3154-2/15 од 19.05.2015. годинеброј: 02/1-38-3154-2/15 од 19.05.2015. године 10301030

403. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 403. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 
Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, број: 02/1-Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, број: 02/1-
38-15261-1/15 од 19.05.2015. године38-15261-1/15 од 19.05.2015. године 10301030

404. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 404. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 
Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, број: 02/1-Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, број: 02/1-
38-15261-2/15 од 19.05.2015. године38-15261-2/15 од 19.05.2015. године 10301030

405. Рјешење о разрјешењу чланова Школског одбора 405. Рјешење о разрјешењу чланова Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа 
Тузла, број: 02/1-38-15174-1/15 од 19.05.2015. Тузла, број: 02/1-38-15174-1/15 од 19.05.2015. 
годинегодине 10301030

406. Рјешење о именовању чланова Школског одбора 406. Рјешење о именовању чланова Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа 
Тузла, број: 02/1-38-15174-2/15 од 19.05.2015. Тузла, број: 02/1-38-15174-2/15 од 19.05.2015. 
годинегодине 10311031

407. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора 407. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња рударска школа  Тузла, ЈУ Мјешовита средња рударска школа  Тузла, 
број: 02/1-34-9991-2/15 од 19.05.2015. годинеброј: 02/1-34-9991-2/15 од 19.05.2015. године 10311031

408. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 408. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња рударска школа  Тузла, број: Мјешовита средња рударска школа  Тузла, број: 
02/1-34-9991-3/15 од 19.05.2015. године02/1-34-9991-3/15 од 19.05.2015. године 10311031

409. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора 409. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња школа Челић,  број: 02/1-ЈУ Мјешовита средња школа Челић,  број: 02/1-
38-15164-2/15 од 19.05.2015. године38-15164-2/15 од 19.05.2015. године 10311031

410. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 410. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња школа Челић,  број: 02/1-38-Мјешовита средња школа Челић,  број: 02/1-38-
15164-1/15 од 19.05.2015. године15164-1/15 од 19.05.2015. године 10321032

411. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 411. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња школа Грачаница,  број: 02/1-Мјешовита средња школа Грачаница,  број: 02/1-
38-5131-1/15 од 19.05.2015. године38-5131-1/15 од 19.05.2015. године 10321032

412. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 412. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња школа Грачаница,  број: 02/1-Мјешовита средња школа Грачаница,  број: 02/1-
38-5131-2/15 од 19.05.2015. године38-5131-2/15 од 19.05.2015. године 10321032
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈАМИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

413. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 413. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, 
број: 07/1-14-12629/15 од 20.05.2015. године (ЈУ број: 07/1-14-12629/15 од 20.05.2015. године (ЈУ 
Средња медицинска школа Тузла)Средња медицинска школа Тузла) 10321032

414. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 414. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: 
07/1-14-12610/15 од 20.05.2015. године (Влада 07/1-14-12610/15 од 20.05.2015. године (Влада 
ТК)ТК)

10331033

415. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 415. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, 
број: 07/1-14-12633/15 од 20.05.2015. године број: 07/1-14-12633/15 од 20.05.2015. године 
(Кантонална дирекција робних резерви Тузла)(Кантонална дирекција робних резерви Тузла) 10331033

416. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 416. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: 
07/1-14-16015/15 од 28.05.2015. године (ЈУ ОШ 07/1-14-16015/15 од 28.05.2015. године (ЈУ ОШ 
„Пазар“ Тузла)„Пазар“ Тузла) 10341034

417. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 417. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, 
број: 07/1-14-13745/15 од 28.05.2015. године број: 07/1-14-13745/15 од 28.05.2015. године 
(Министарство развоја и подузетништва)(Министарство развоја и подузетништва) 10341034

418. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 418. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: 
07/1-14-16512/15 од 03.06.2015. године (ЈУ ОШ 07/1-14-16512/15 од 03.06.2015. године (ЈУ ОШ 
„Гривице“ Бановићи)„Гривице“ Бановићи) 10341034

419. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 419. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: 
07/1-14-16506/15 од 03.06.2015. године (ЈУ МС 07/1-14-16506/15 од 03.06.2015. године (ЈУ МС 
Електротехничка школа Тузла)Електротехничка школа Тузла) 10351035

420. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 420. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: 
07/1-14-16815/15 од 08.06.2015. године (Влада 07/1-14-16815/15 од 08.06.2015. године (Влада 
ТК)ТК) 10351035

421. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 421. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: 
07/1-14-16818/15 од 08.06.2015. године (ЈУ ОШ 07/1-14-16818/15 од 08.06.2015. године (ЈУ ОШ 
„Бановићи“ Бановићи) „Бановићи“ Бановићи) 10351035

422. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 422. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, 
број: 07/1-14-16822/15 од 08.06.2015. године (ЈУ број: 07/1-14-16822/15 од 08.06.2015. године (ЈУ 
МСШ Живинице)МСШ Живинице) 10361036

423. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 423. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, 
број: 07/1-14-17325/15 од 15.06.2015. године број: 07/1-14-17325/15 од 15.06.2015. године 
(Кантонална управа за инспекцијске послове)(Кантонална управа за инспекцијске послове) 10361036

424. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 424. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: 
07/1-14-17328/15 од 15.06.2015. године (Правни 07/1-14-17328/15 од 15.06.2015. године (Правни 
факултет Тузла)факултет Тузла) 10371037

425. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 425. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, број: 
07/1-14-17451/15 од 16.06.2015. године (МУП-а)07/1-14-17451/15 од 16.06.2015. године (МУП-а) 10371037

426. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 426. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, 
број: 07/1-14-17453/15 од 16.06.2015. године број: 07/1-14-17453/15 од 16.06.2015. године 
(Министарство за рад...)(Министарство за рад...) 10371037

427. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 427. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, у Буџету Тузланског кантона за 2015. годину, 
број: 07/1-14-17455/15 од 16.06.2015. године број: 07/1-14-17455/15 од 16.06.2015. године 
(Министарство за рад...)(Министарство за рад...) 10381038

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ,МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ,
КУЛТУРЕ И СПОРТАКУЛТУРЕ И СПОРТА

428. Наставни план и програм за стручно звање 428. Наставни план и програм за стручно звање 
техничар за обраду дрвета-програмер на техничар за обраду дрвета-програмер на 
ЦНЦ машинама, број: 10/1-38-5575-2/15 од ЦНЦ машинама, број: 10/1-38-5575-2/15 од 
28.05.2015. године28.05.2015. године 10391039

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВАМИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА 

429. Одлука о допуни Одлуке о одређивању слободних 429. Одлука о допуни Одлуке о одређивању слободних 
локација на подручју Тузланског кантона за локација на подручју Тузланског кантона за 
оснивање апотека у 2015. години, број: 13/1-37-оснивање апотека у 2015. години, број: 13/1-37-
005457-2/15 од 22.05.2015. године005457-2/15 од 22.05.2015. године 10401040

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, СОЦИЈАЛНУМИНИСТАРСТВО ЗА РАД, СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ПОВРАТАКПОЛИТИКУ И ПОВРАТАК

430. Програм расподјеле средстава за материјално 430. Програм расподјеле средстава за материјално 
збрињавање лица у стању социјалне потребе збрињавање лица у стању социјалне потребе 
за 2015. годину, број: 09/1-14-11343/15 од за 2015. годину, број: 09/1-14-11343/15 од 
07.05.2015. године07.05.2015. године 10401040

431. Програм расподјеле средстава са потрошачке 431. Програм расподјеле средстава са потрошачке 
јединице 23020019-субвенција трошкова јединице 23020019-субвенција трошкова 
превенције зависности о дрогама за 2015. годину, превенције зависности о дрогама за 2015. годину, 
број: 09/1-14-11347/15 од 07.05.2015. годинеброј: 09/1-14-11347/15 од 07.05.2015. године 10411041

432. Програм расподјеле средстава једнократних 432. Програм расподјеле средстава једнократних 
новчаних помоћи за 2015. годину, број: 09/1-14-новчаних помоћи за 2015. годину, број: 09/1-14-
11349/15 од 07.05.2015. године11349/15 од 07.05.2015. године 10431043

433. Програм расподјеле средстава субвенција за 433. Програм расподјеле средстава субвенција за 
дјецу, ученике и студенте за 2015. годину, број: дјецу, ученике и студенте за 2015. годину, број: 
09/1-14-11350/15 од 07.05.2015. године09/1-14-11350/15 од 07.05.2015. године 10441044

МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГМИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ОКОЛИЦЕУРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ОКОЛИЦЕ

434. Одлука о утврђивању услова, критерија и 434. Одлука о утврђивању услова, критерија и 
поступака за расподјелу намјенских средстава од поступака за расподјелу намјенских средстава од 
еколошких накнада Министарства просторног еколошких накнада Министарства просторног 
уређења и заштите околице, број: 12/1-14-уређења и заштите околице, број: 12/1-14-
14633/15 од 09.06.2015. године14633/15 од 09.06.2015. године 10461046

435. Програм расподјеле намјенских средстава од 435. Програм расподјеле намјенских средстава од 
еколошких накнада Министарства просторног еколошких накнада Министарства просторног 
уређења и заштите околице за 2015. годину, уређења и заштите околице за 2015. годину, 
број:12/1-23-010097/15 од 22.04.2015. годинеброј:12/1-23-010097/15 од 22.04.2015. године

10501050
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КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕКОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

436. Одлука, број: 20/1-18-8116-3/15 од 25.05.2015. 436. Одлука, број: 20/1-18-8116-3/15 од 25.05.2015. 
године (вођење преговора са привредним године (вођење преговора са привредним 
друштвом „Т.С.Е. Транспорт Специали Еуропеи“ друштвом „Т.С.Е. Транспорт Специали Еуропеи“ 
д.о.о. Кладањ)д.о.о. Кладањ)

10531053

437. Одлука, број: 20/1-25-14368/15 од 01.06.2015. 437. Одлука, број: 20/1-25-14368/15 од 01.06.2015. 
године (експлоатација и флаширање природне године (експлоатација и флаширање природне 
изворске воде са изворишта „Планинско врело“ изворске воде са изворишта „Планинско врело“ 
на локалитету Брегови, општина Лукавац)на локалитету Брегови, општина Лукавац)

10531053

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦЈЕ УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕБОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

438. Пресуда, број: У-11/13 од 21.04.2015. године 438. Пресуда, број: У-11/13 од 21.04.2015. године 
(босански језик)(босански језик)

     Пресуда, број: У-11/13 од 21.04.2015. године      Пресуда, број: У-11/13 од 21.04.2015. године 
(хрватски језик)(хрватски језик)

     Пресуда, број: У-11/13 од 21.04.2015. године      Пресуда, број: У-11/13 од 21.04.2015. године 
(српски језик)(српски језик) 10541054

ОГЛАСНИ ДИООГЛАСНИ ДИО

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 
ЗАСТУПНИКАЗАСТУПНИКА

142.  Оглас Општинског суда у Грачаници о 142.  Оглас Општинског суда у Грачаници о 
постављењу привременог заступника у постављењу привременог заступника у 
личности Илде Хасукић из Грачанице (број: 27 личности Илде Хасукић из Грачанице (број: 27 
0 P 027089 14 P)0 P 027089 14 P) I

143.  Оглас Општинског суда у Грачаници о 143.  Оглас Општинског суда у Грачаници о 
постављењу привременог заступника у постављењу привременог заступника у 
личности Хасукић Медине из Грачанице (број: личности Хасукић Медине из Грачанице (број: 
27 0 P 027886 15 P)27 0 P 027886 15 P) I

144. Оглас Општинског суда у Калесији о постављењу 144. Оглас Општинског суда у Калесији о постављењу 
привременог заступника у особи Механовић привременог заступника у особи Механовић 
Салих, адвокат из Калесије (број: 29 0 P 022987 Салих, адвокат из Калесије (број: 29 0 P 022987 
15 P)15 P) I

145.   Рјешење Опћинског суда у Живиницама о 145.   Рјешење Опћинског суда у Живиницама о 
постављењу привременог заступника у особи постављењу привременог заступника у особи 
Халилчевић Муниба, адвоката из Живиница Халилчевић Муниба, адвоката из Живиница 
(број: 33 0 P 061058 14 P)(број: 33 0 P 061058 14 P) I

146. Рјешење Опћинског суда у Градачцу о постављењу 146. Рјешење Опћинског суда у Градачцу о постављењу 
привременог заступника у особи Викало Мина, привременог заступника у особи Викало Мина, 
адвокат из Сребреника (број: 28 0 О 022875 11 адвокат из Сребреника (број: 28 0 О 022875 11 
О 2)О 2) IIII

ОГАЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА НЕВАЖЕЋИМОГАЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА НЕВАЖЕЋИМ

147. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 147. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Џенад Салкић Џенад Салкић IIII

148. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име 148. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име 
Младен НедићМладен Недић IIII
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Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: Ениса Хасанагић, дипл. прав. помоћник секретара Скупштине Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: Ениса Хасанагић, дипл. прав. помоћник секретара Скупштине 
- Телефон 035 / 252-565 - Претплата: 035 / 252-565, лок. 215 - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши - Телефон 035 / 252-565 - Претплата: 035 / 252-565, лок. 215 - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши 
унапријед у корист рачуна: NLB Банка д.д. Тузла 1321000256000080 - Графичка припрема и штампа Харфо-граф д.о.о., унапријед у корист рачуна: NLB Банка д.д. Тузла 1321000256000080 - Графичка припрема и штампа Харфо-граф д.о.о., 
Тузла, Туралибегова бб, телефон: 319-500, факс: 319-500, фах: 319-501 - За штампарију: Џемал БјелићТузла, Туралибегова бб, телефон: 319-500, факс: 319-500, фах: 319-501 - За штампарију: Џемал Бјелић



OGLASNI DIOOGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavuOglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu

OGLAS O POSTAVLJENJU OGLAS O POSTAVLJENJU 
PRIVREMENOG ZASTUPNIKAPRIVREMENOG ZASTUPNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON          TUZLANSKI KANTON          
OPŠTINSKI SUD U GRAČANICIOPŠTINSKI SUD U GRAČANICI
Broj:  27 0 P 027089 14 PBroj:  27 0 P 027089 14 P
Gračanica,  22.05.2015. godineGračanica,  22.05.2015. godine

O G L A SO G L A S

Opštinski sud u Gračanici, sudija mr. Milica Đurić, u pravnoj Opštinski sud u Gračanici, sudija mr. Milica Đurić, u pravnoj 
stvari  tužiteljice Hasukić rođeno Talo Jasminke, kćeri Mahmuta iz stvari  tužiteljice Hasukić rođeno Talo Jasminke, kćeri Mahmuta iz 
Gračanice, Varoš bb, koju zastupa punomoćnik Smajlović Faruk, Gračanice, Varoš bb, koju zastupa punomoćnik Smajlović Faruk, 
advokat iz Gračanice, protiv tuženog Hasukić Muhidina, sina advokat iz Gračanice, protiv tuženog Hasukić Muhidina, sina 
Emina nepoznate adrese boravišta, radi razvoda braka.Emina nepoznate adrese boravišta, radi razvoda braka.

- Tuženom Hasukić Muhidinu, sinu Emina, nepoznate - Tuženom Hasukić Muhidinu, sinu Emina, nepoznate 
adrese boravišta,  postavlja se privremeni zastupnik u ličnosti adrese boravišta,  postavlja se privremeni zastupnik u ličnosti 
Ilde Hasukić iz Gračanice, Ul. Varoš bb, po osnovu člana 296 Ilde Hasukić iz Gračanice, Ul. Varoš bb, po osnovu člana 296 
stav 1 i 2 tačka 4 Zakona o parničnom postupku Federacije stav 1 i 2 tačka 4 Zakona o parničnom postupku Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljem teksu: ZPP), pošto je tuženom Bosne i Hercegovine (u daljem teksu: ZPP), pošto je tuženom 
nepoznato boravište i nema punomoćnika, a redovan postupak nepoznato boravište i nema punomoćnika, a redovan postupak 
oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao bi dugo, tako da bi oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao bi dugo, tako da bi 
za stranke mogle nastupiti štetne posljedice.za stranke mogle nastupiti štetne posljedice.

- Privremeni  zastupnik zastupaće tuženog u postupku - Privremeni  zastupnik zastupaće tuženog u postupku 
sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, 
odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio 
staratelja (član 297 ZPP). staratelja (član 297 ZPP). 

                  
                                                                              S U D I J A                                                                                 S U D I J A   
                                                            mr. Milica Đurić                                                            mr. Milica Đurić
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BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON          TUZLANSKI KANTON          
OPŠTINSKI SUD U GRAČANICIOPŠTINSKI SUD U GRAČANICI
BROJ: 27 0 P  027886  15  PBROJ: 27 0 P  027886  15  P
Gračanica, 22.05.2015. godineGračanica, 22.05.2015. godine

O G L A SO G L A S

Opštinski sud u Gračanici, sudija mr. Milica Đurić, u pravnoj Opštinski sud u Gračanici, sudija mr. Milica Đurić, u pravnoj 
stvari  tužiteljice Hasukić rođeno Talo Jasminke, kćeri Mahmuta stvari  tužiteljice Hasukić rođeno Talo Jasminke, kćeri Mahmuta 
iz Gračanice, Varoš bb, koju zastupa punomoćnik Smajlović iz Gračanice, Varoš bb, koju zastupa punomoćnik Smajlović 
Faruk advokat iz Gračanice, protiv tuženih; 1. Hasukić Muhidina, Faruk advokat iz Gračanice, protiv tuženih; 1. Hasukić Muhidina, 
sina Emina, nepoznatog boravka i 2. Hypo Alpe Adria Bank DD sina Emina, nepoznatog boravka i 2. Hypo Alpe Adria Bank DD 
Mostar, Ul. Kneza Branimira 2 b, koga zastupa punomoćnik Mostar, Ul. Kneza Branimira 2 b, koga zastupa punomoćnik 
Stevanović Vesna advokat iz Bijeljine, radi utvrđenja bračne Stevanović Vesna advokat iz Bijeljine, radi utvrđenja bračne 
stečevine-nedopuštenosti izvršenja preko ½ v.s.40.000,00 KM.stečevine-nedopuštenosti izvršenja preko ½ v.s.40.000,00 KM.

- Tuženom Hasukić Muhidinu, sinu Emina, nepoznate - Tuženom Hasukić Muhidinu, sinu Emina, nepoznate 
adrese boravka,  postavlja se privremeni zastupnik u ličnosti adrese boravka,  postavlja se privremeni zastupnik u ličnosti 
Hasukić Medine iz Gračanice, Ul. Varoš bb, po osnovu člana Hasukić Medine iz Gračanice, Ul. Varoš bb, po osnovu člana 
296 stav 1 i 2 tačka 4 Zakona o parničnom postupku Federacije 296 stav 1 i 2 tačka 4 Zakona o parničnom postupku Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljem teksu: ZPP), pošto je tuženom Bosne i Hercegovine (u daljem teksu: ZPP), pošto je tuženom 
nepoznato boravište i nema punomoćnika, a redovan postupak nepoznato boravište i nema punomoćnika, a redovan postupak 
oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao bi dugo, tako da bi oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao bi dugo, tako da bi 
za stranke mogle nastupiti štetne posljedice.za stranke mogle nastupiti štetne posljedice.

- Privremeni  zastupnik zastupaće tuženog u postupku, - Privremeni  zastupnik zastupaće tuženog u postupku, 
sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, 
odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio 
staratelja (član 297 ZPP). staratelja (član 297 ZPP). 

                      
                                                                               S U D I J A                                                                                 S U D I J A  
                                                                            mr. Milica Đurić                                                                            mr. Milica Đurić
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BOSNA I HERCEGOVINABOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U KALESIJI OPĆINSKI SUD U KALESIJI 
Broj : 29 0 P 022987 15 P Broj : 29 0 P 022987 15 P 
Kalesija, 08.06.2015.godine  Kalesija, 08.06.2015.godine  
 
Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Halilović, u Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Halilović, u 

pravnoj stvari tužitelja Hercegovac Halida sina Ibrahima iz Donjih pravnoj stvari tužitelja Hercegovac Halida sina Ibrahima iz Donjih 
Vukovija, općina Kalesija, zastupan po punomoćniku Omerović Vukovija, općina Kalesija, zastupan po punomoćniku Omerović 
Ibrahimu advokatu iz Kalesije, protiv tuženog Imamović Halila Ibrahimu advokatu iz Kalesije, protiv tuženog Imamović Halila 
sina Sulejmana iz Donjih Vukovija, općina Kalesija, sada sina Sulejmana iz Donjih Vukovija, općina Kalesija, sada 
nepoznatog mjesta boravišta, radi Naknade štete, vanraspravno nepoznatog mjesta boravišta, radi Naknade štete, vanraspravno 
dana 08.06.2015. godine, donio je dana 08.06.2015. godine, donio je 

 
O  G   L  A  SO  G   L  A  S

O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKAO POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
 
Rješenjem ovog suda  broj 29 0 P 022987 15 P  od  Rješenjem ovog suda  broj 29 0 P 022987 15 P  od  

08.06.2015. godine, a na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP, 08.06.2015. godine, a na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP, 
tuženom Imamović Halilu sinu Sulejmana iz Donjih Vukovija, sada tuženom Imamović Halilu sinu Sulejmana iz Donjih Vukovija, sada 
nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se privremeni zastupnik nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se privremeni zastupnik 
Mehanović Salih advokat iz Kalesije.Mehanović Salih advokat iz Kalesije.

Tim rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik Tim rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik 
zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne 
pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti 
sud da je tuženom postavio staratelja.sud da je tuženom postavio staratelja.

 
                                                                     S U D I J A                                                                      S U D I J A 
                                                              Halilović Munevera                                                               Halilović Munevera 
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BOSNA I HERCEGOVINABOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTONTUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMAOPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
Broj:  33 0 P 061058 14 P  Broj:  33 0 P 061058 14 P  
Živinice, 14.05.2015. godine Živinice, 14.05.2015. godine 
 
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, sudija Mihaela Jovanović, OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, sudija Mihaela Jovanović, 

u pravnoj stvari tužitelja Bošnjaković Anto, sin Šime, iz Ljubača u pravnoj stvari tužitelja Bošnjaković Anto, sin Šime, iz Ljubača 
broj 216, općina Tuzla i Okić Kade, kći Osmana, iz Živinica, ul. broj 216, općina Tuzla i Okić Kade, kći Osmana, iz Živinica, ul. 
Sprečka broj 43, zastupani po punomoćnici Zurijeti Salkanović, Sprečka broj 43, zastupani po punomoćnici Zurijeti Salkanović, 
advokatu iz Živinica, protiv tuženih Suljić Sulejman, sin advokatu iz Živinica, protiv tuženih Suljić Sulejman, sin 
Muharema, nepoznatog prebivališta, Suljić Pašan,  sin Muharema, Muharema, nepoznatog prebivališta, Suljić Pašan,  sin Muharema, 
nepoznatog prebivališta, Suljić Omer, sin Muharema, nepoznatog nepoznatog prebivališta, Suljić Omer, sin Muharema, nepoznatog 
prebivališta, Suljić Ajša,  kći Muharema, nepoznatog prebivališta prebivališta, Suljić Ajša,  kći Muharema, nepoznatog prebivališta 
i Suljić Hanka,  kći Muharema, nepoznatog prebivališta, radi i Suljić Hanka,  kći Muharema, nepoznatog prebivališta, radi 
utvrđivanja prava vlasništva vs.p. 500,00 KM, van rasprave utvrđivanja prava vlasništva vs.p. 500,00 KM, van rasprave 
14.05.2015. godine donio je14.05.2015. godine donio je

 
R J E Š E NJ ER J E Š E NJ E

 
Tuženima Suljić Sulejmanu, sin Muharema, Suljić Tuženima Suljić Sulejmanu, sin Muharema, Suljić 

Pašanu,  sin Muharema, Suljić Omeru, sin Muharema, Suljić Pašanu,  sin Muharema, Suljić Omeru, sin Muharema, Suljić 
Ajši,  kći Muharema, i Suljić Hanki,  kći Muharema, nepoznatog Ajši,  kći Muharema, i Suljić Hanki,  kći Muharema, nepoznatog 
prebivališta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halilčević prebivališta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halilčević 
Muniba, advokata iz Živinica, koji ima sva prava i dužnosti Muniba, advokata iz Živinica, koji ima sva prava i dužnosti 
zakonskog zastupnika.zakonskog zastupnika.

 
O b r a z l o ž e n j eO b r a z l o ž e n j e

 
Tužitelji su, putem punomoćnika, podnijeli tužbu ovom sudu Tužitelji su, putem punomoćnika, podnijeli tužbu ovom sudu 

dana 24.10.2014. godine, protiv tuženih radi  utvrđivanja prava dana 24.10.2014. godine, protiv tuženih radi  utvrđivanja prava 
vlasništva.vlasništva.

 
Kako je boravište tuženih Suljić Sulejmana, sin Muharema, Kako je boravište tuženih Suljić Sulejmana, sin Muharema, 

Suljić Pašana,  sin Muharema, Suljić Omera, sin Muharema, Suljić Suljić Pašana,  sin Muharema, Suljić Omera, sin Muharema, Suljić 
Ajše,  kći Muharema, i Suljić Hanke,  kći Muharema,  nepoznato, Ajše,  kći Muharema, i Suljić Hanke,  kći Muharema,  nepoznato, 
a niti u ovoj pravnoj stvari imaju punomoćnika, to je sud istima a niti u ovoj pravnoj stvari imaju punomoćnika, to je sud istima 
postavio privremenog zastupnika u osobi Halilčević Muniba, postavio privremenog zastupnika u osobi Halilčević Muniba, 
advokata iz Živinica, koji će zastupati tužene u postupku sve dok advokata iz Živinica, koji će zastupati tužene u postupku sve dok 
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno, se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno, 
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

 
S obzirom na naprijed izloženo valjalo je odlučiti kao u izreci S obzirom na naprijed izloženo valjalo je odlučiti kao u izreci 

ovog rješenja, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. te čl. 297. i 298. ovog rješenja, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. te čl. 297. i 298. 
Zakona o parničnom postupku FBiH.Zakona o parničnom postupku FBiH.

                                                                          Sudija                                                                          Sudija
                                                               Mihaela Jovanović                                                               Mihaela Jovanović
                                                                                                                                      
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena 

žalba.žalba.
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BOSNA I HERCEGOVINABOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON  TUZLANSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U GRADAČCUOPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 28 0 O 022875 11 O 2 Broj: 28 0 O 022875 11 O 2 
Gradačac, 09.04.2015. godineGradačac, 09.04.2015. godine
 
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, stručni saradnik  Mahir OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, stručni saradnik  Mahir 

Muharemović u ostavinskom postupku iza umrlog Osmana Muharemović u ostavinskom postupku iza umrlog Osmana 
Bristrića, od oca Mehmeda , donio je van ročišta dana 09.04.2015. Bristrića, od oca Mehmeda , donio je van ročišta dana 09.04.2015. 
godine sljedećegodine sljedeće

 
R J E Š E N J ER J E Š E N J E

 
Postavlja se zakonskom nasljedniku Smilajkov Petru, koji Postavlja se zakonskom nasljedniku Smilajkov Petru, koji 

boravi u SAD-u, privremeni zastupnik za davanje nasljedničke boravi u SAD-u, privremeni zastupnik za davanje nasljedničke 
izjave i primanje pismena Vikalo Mina, advokat iz Srebrenika.izjave i primanje pismena Vikalo Mina, advokat iz Srebrenika.

 

O b r a z l o ž e nj eO b r a z l o ž e nj e
 
U toku ostavinskog postupka za raspravljanje naknadno U toku ostavinskog postupka za raspravljanje naknadno 

pronađene imovine  iza umrlog Bristrić Osmana, sina Mehmeda, pronađene imovine  iza umrlog Bristrić Osmana, sina Mehmeda, 
Sud nije mogao zakonskom nasljedniku Smilajkov Petru dostaviti Sud nije mogao zakonskom nasljedniku Smilajkov Petru dostaviti 
poziv za ročište za raspravljanje naknadno pronađene imovine, poziv za ročište za raspravljanje naknadno pronađene imovine, 
jer isti ne boravi na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno isti jer isti ne boravi na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno isti 
boravi u SAD-u, a bliža adresa je Sudu nepoznata.boravi u SAD-u, a bliža adresa je Sudu nepoznata.

 
Imajuću u vidu navedeno, sud je shodno čl. 296 st. 2 tačka Imajuću u vidu navedeno, sud je shodno čl. 296 st. 2 tačka 

5 u vezi sa čl.2 Zakona o vanparničnom postupku  donio odluku 5 u vezi sa čl.2 Zakona o vanparničnom postupku  donio odluku 
kao u izreci.kao u izreci.

 
                                                                Stručni saradnik                                                                Stručni saradnik
                                                             Mahir Muharemović                                                             Mahir Muharemović
 
Pouka o pravnom lijeku :Pouka o pravnom lijeku :
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba KANTONALNI Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba KANTONALNI 

SUD U TUZLI, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba SUD U TUZLI, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba 
se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud 
i učesnike u postupku.i učesnike u postupku.
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OGLAŠAVANJE DOKUMENTA OGLAŠAVANJE DOKUMENTA 
NEVAŽEĆIMNEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećim indeks na ime Dženad Salkić iz Oglašava se nevažećim indeks na ime Dženad Salkić iz 
Živinica, izdat 2014. godine u Tuzli od strane Pravnog fakulteta Živinica, izdat 2014. godine u Tuzli od strane Pravnog fakulteta 
Tuzla, broj: I-98/14.Tuzla, broj: I-98/14.
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Oglašava se nevažećom diploma o završenom studiju Oglašava se nevažećom diploma o završenom studiju 
za sticanje više stručne spreme, na ime Mladen (Zdravko) za sticanje više stručne spreme, na ime Mladen (Zdravko) 
Nedić , rođen 06.10.1977. godine u Tuzli,  izdata od strane JU Nedić , rođen 06.10.1977. godine u Tuzli,  izdata od strane JU 
Univerziteta u Tuzli, Ekonomski fakultet – smjer Marketing, broj: Univerziteta u Tuzli, Ekonomski fakultet – smjer Marketing, broj: 
3/213-I  od 19.11.2005. godine.3/213-I  od 19.11.2005. godine.
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