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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ
TУЗЛАНСКОГ  КАНТОНА

770
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 8. став 1. 
Закона о лијековима („Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, број: 109/12), на приједлог министрице 
здравства Тузланског кантона, Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 21.07.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о Позитивној листи лијекова 

Тузланског кантона

Члан 1.
У Одлуци о Позитивној листи лијекова Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 14/19, 
1/20 и 3/20, број: 02/1-33-11791-1/20 од 09.06.2020. године 
и број: 02/1-33-11791-2/20 од 07.07.2020. године), у члану 
2. Одлуке о измјенама Одлуке о Позитивној листи лијекова 
Тузланског кантона број: 02/1-33-11791-2/20 од 07.07.2020. 
године, текст „13.07.2020. године“ замјењује се текстом 
„15.07.2020. године“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                               
-Федерација Босне и Херцеговине -

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
В Л А Д А   

                                                               Проф. др. Денијал Tулумовић, с.р.
Број: 02/1-33-11791-3/20
Тузла, 21.07.2020. године

771
На основу члана 5. Закона о Влади Тузланског кантона 

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17) и члана 6. Закона о новчаним подршкама 
у пољопривреди и руралном развоју Тузланског кантона 
(''Службене новине Тузланског кантона'', бр. 8/14, 2/16 и 4/18), 
на приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Тузланског кантона, уз претходно прибављено 
мишљење Комисије за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Скупштине Тузланског кантона, број: 02-02-445-
2/20 од 13.07.2020. године, Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

О Д Л У К У
 о измјенама и допунама Програма новчаних подршки у 

пољопривреди и руралном развоју у 2020. години

I

У Програму новчаних подршки у пољопривреди и 
руралном развоју у 2020. години („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 5/20) (у даљем тексту: Програм), у тачки II, број 
„4.500.000,00“  се замјењује бројем  „7.000.000,00“.

II

У тачки III, иза става (1) додаје се нови став (2), који 
гласи:

„Корисницима који имају регистрован обрт биће 
обрачунат 20% већи износ новчане подршке по јединици 
мјере у односу на висину новчане подршке планирану 
овим програмом у оквиру модела подршке производњи за 
анималну и биљну производњу.“

III

Тачка IV се мијења и гласи:
„Поред општих критерија из тачке III овог програма, 

корисници морају испуњавати и следеће критерије за 
поједине области, односно врсте производњи:

А) МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ

1.Биљна производња 

1.1 Производња кукуруза – корисници који засију од 
1 – 1,9 ха кукуруза,

1.2 Производња корнишона за индустријску прераду 
- корисници који произведу и продају регистрованом 
откупљивачу, односно прерађивачу најмање 2 тоне 
корнишона за индустријску прераду,

1.3 Производња меркантилног кромпира – корисници 
који заснују производњу меркантилног кромпира на 
површини од најмање 0,5 ха и регистрованом прерађивачу 
продају најмање 10 т/ха кромпира, 

1.4 Производња поврћа у заштићеном простору – 
корисници који производе поврће (краставац, паприка, 
парадајз) у заштићеном простору (пластеници, стакленици) 
на површини од најмање 200 м2, 

1.5 Производња јагоде у заштићеном простору – 
корисници који произведу јагоду у заштићеном простору 
(пластеници, стакленици и високи тунели) на површини од 
најмање 200 м2,

1.6 Откуп воћа за прераду на подручју Кантона - 
правна лица регистровани откупљивачи/прерађивачи који 
откупе од произвођача најмање 300 тона воћа за прераду, 
произведеног на подручју Кантона,

1.7 Откуп воћа за даљу продају и извоз - правна лица 
регистровани откупљивачи који откупе од произвођача 
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најмање 300 тона воћа произведеног на подручју Кантона и 
исто продају регистрованом прерађивачу или извезу,

1.8 Производња гљива (шампињони, буковаче и шитаке) 
– корисници који за производњу гљива (шампињони, буковаче 
и шитаке) утроше најмање 10 тона супстрата годишње,

1.9 Производња компоста – корисници који су регистровани 
за производњу компоста и који у   току године произведу и продају 
најмање 300 тона,

1.10 Подизање насада јагодичастог воћа (малина, купина, 
јагода, боровница, рибизла и аронија) – корисници који 
заснују насад јагодичастог воћа површине најмање 0,1 ха у 
монокултури,

1.11 Подизање вишегодишњих насада, воћњаци интензивни 
(јабука, крушка и шљива) – корисници који заснују насад 
крошњастог воћа површине најмање 0,5 ха у монокултури,

1.12 Производња пресадница поврћа и љековитог биља 
– корисници који у току године произведу најмање 500.000 
контејнерских пресадница поврћа и љековитог биља, у складу 
са Законом о сјемену и садном материјалу биља,

1.13 Производња садница јагодичастог и бобичастог воћа 
(саднице јагоде).

2. Анимална производња  

2.1  Музне краве – корисници који посједују 2 и више музне 
краве у линији откупа млијека,

2.2 Вјештачко осјемењавање плоткиња – правна лица која 
су код надлежног суда регистрована за дјелатност вјештачког 
осјемењавања крава, а који су у систему ПДВ-а,

2.3 Производња пилећег меса – корисници који утове 
најмање 3.000  пилића у турнусу, а највише 500.000 и испоруче 
их регистрованим клаоницама, које су у систему ПДВ-а,

2.4. Производња конзумних јаја – корисници који имају 
најмање 3.000 кока носиља у производњи, а највише 100.000 
у току године,

2.5. Узгој пиленки тешке или лаке родитељске линије – 
корисници који имају минимално 3.000, а максимално  5.000 
пиленки у току године до преласка у фазу репродукције и исте 
продају или их оставе за даљи узгој,

2.6. Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница – 
корисници који имају 15-19 друштава за производњу меда,

3. Средства за исплату додатне подршке за обртнике

4. Регресирање камата на кредите намијењене за 
откуп пољопривредних производа - правна лица којим 
је одобрен кредит за откуп вишкова биљних и анималних 
пољопривредних производа произведених на подручју 
Кантона за који корисник плаћа до 2%, а разлику од 2% до 8,5% 
уговорене камате на годишњем нивоу плаћа Министарство.

5.  Подршка организаторима производње у кооперацији 
откупа производа из кооперације и продаја тих производа – 
правна лица која организују чланску и кооперативну производњу 
и откуп корнишона на подручју Кантона у минималној количини 
од 100 тона.

Б) МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Модел капиталних улагања обухвата новчане подршке 
кроз суфинансирање:

1.Набавка опреме у анималној и биљној производњи, 
и то:

1.1  набавку опреме у сточарским објектима: систем 
за храњење и напајање, подлога за         лежишта, систем 
за изђубравање-скрепер, систем за сепарацију стајњака, 
вентилација, систем за загријавање објекта, кавези за коке 
носиље, опрема за изузимање и класирање јаја,

1.2 набавку хладњаче  (панели и расхладни уређаји).
Право на новчану подршку имају корисници који се баве 

пољопривредном производњом, при чему се подстиче 25% 
инвестираних средстава.

Минималан износ инвестиционог улагања износи 
10.000,00 КМ.

Максималан износ  новчане подршке износи 60.000,00 КМ. 
Корисник може поднијети само један захтјев за 

остваривање права на новчану подршку по моделу капиталних 
улагања.

2. Набавка основног стада (телад).

Право на новчану подршку имају корисници који набаве 
најмање три грла (теле) а максимално 20 грла, за проширење 
основног стада. 

3. Изградња система противградне заштите, и то: 
3.1 набавка нове опреме за изградњу система противградне 

заштите: мреже, стубови и жице.
Право на новчану подршку  имају корисници који се баве 

пољопривредном производњом, при чему се подстиче 50% 
инвестираних средстава уколико је вриједност инвестиције до 
30.000,00 КМ и 25% уколико је вриједност инвестиције преко 
30.000,00 КМ.

Минималан износ инвестиције износи 3.000,00 КМ, а 
максималан износ новчане подршке износи 15.000,00 КМ за 
инвестицију до 30.000,00 КМ и 20.000,00 КМ за инвестицију 
преко 30.000,00 КМ.

Ц) МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

Модел осталих врста подршки обухвата новчане 
подршке за суфинансирање реализације пројеката од значаја 
за Кантон, и то:

1. Суфинансирање стручних публикација, стручно 
усавршавање кадрова из пољопривреде и развој 
асоцијација пољопривредних произвођача.

Суфинансирање наведених пројеката вршиће се у 
износу 15%, од износа средстава потребних за реализацију 
пројекта, а максималан износ новчане подршке износи 
3.000,00 КМ.

2. Подршка ТВ емисијама о пољопривреди и промоцији 
домаћих производа јавним емитерима са подручја Тузланског 
кантона.

Суфинансирање се врши у износу 50% од износа 
средства потребних за реализацију пројекта, а максималан 
износ новчане подршке износи 30.000,00 КМ.  

3. Суфинансирање прољетне/јесење сјетвe у условима 
проглашеног стања несреће.

Новчана подршка се додјељује у износу од 100.000,00 
КМ по јединици локалне самоуправе (општина/град) за 
суфинансирање реализације прољетне сјетве и 30.000,00 
КМ по јединици локалне самоуправе (општина/град) за 
суфинансирање реализације јесење сјетве.

Право на новчану подршку остварују општине/градови 
на подручју Тузланског кантона у име пољопривредних 
произвођача, којима је одобрена новчана подршка на основу 
Федералног Правилника о условима и начину остваривања 
новчаних подршки по моделу осталих врста подршки - 
подршка потицаја прољетне/јесење сјетве.

Висина подршке по крајњем кориснику износи до 
1.000,00 КМ.

Прихватљиви трошкови за прољетну/јесењу сјетву су 
трошкови набавке сјемена, минералних гнојива и заштитних 
средстава за производњу пољопривредних култура.
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Д) СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО ЖАЛБАМА“

IV

Тачка V се мијења и гласи:
''Распоред средстава за новчане подршке у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години вршиће се по следећим 

областима и врстама: 

Р/б Врста подршки Јединица 
мјере

КМ/ 
јединици 

мјере

План подршки

Обим   
производње/

јединица 
мјере

Укупан износ 
/ КМ

1 2 3 4 5 6

A.МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ

1.БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

1.1 Производња кукуруза ха 200,00 1.500,00 300.000,00

1.2 Производња корнишона за индустријску прераду кг 0,07 1.100.000,00 77.000,00

1.3 Производња меркантилног кромпира кг 0,07 320.000,00 22.400,00

1.4 Производња поврћа   у заштићеном простору м2 1,50 200.000,00 300.000,00

1.5 Производња јагоде  у заштићеном простору м2 1,50 304.000,00 456.000,00

1.6 Откуп воћа за прераду на подручју Кантона т 50,00 400,00 20.000.00

1.7 Откуп воћа за даљу продају и извоз т 50,00 2.000,00 100.000,00

1.8 Производња гљива (шампињони, буковаче, шитаке) т 50,00 2.000,00 100.000.00

1.9 Производња компоста т 45,00 2.000,00 90.000.00

1.10 Подизање  насада јагодичастог воћа (малина, купина, 
јагода, боровница, рибизла и аронија) ха 4.000,00 10,00 40.000.00

1.11 Подизање насада крошњастог воћа (јабука, крушка, 
шљива и вишња) ха 3.500,00 10,00 35.000,00

1.12 Производња пресаднице поврћа и љековитог биља ком 0,02 2.000.000,00 40.000.00

1.13 Производња садница јагодичастог и бобичастог воћа 
(саднице јагоде) ком 0,04 1.500.000,00 60.000,00

2.АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

2.1 Музне краве грло 100,00 7.795,00 779.500,00

2.2 Вјештачко осјемењавање плоткиња грло 4,50 13.612,00 61.254,00

2.3 Производња пилећег меса кљун 0,10 5.400.000,00 540.000,00

2.4 Производња конзумних јаја кљун 1,30 150.000,00 195.000,00

2.5 Узгој пиленки тешке или лаке родитељске линије кљун 1,20 20.000,00 24.000,00

2.6 Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница ком 15,00 6.000,00 90.000,00

3. СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ОБРТНИКЕ        50.000,00

4. РЕГРЕСИРАЊЕ КАМАТА НА КРЕДИТЕ НАМИЈЕЊЕНЕ 
ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

4.1 Регресирање камата на кредите намијењене откупу 
пољопривредних  производа 35.000,00

5. ПОДРШКА ОРГАНИЗАТОРИМА ПРОИЗВОДЊЕ У КООПЕРАЦИЈИ ОТКУПА    ПРОИЗВОДА ИЗ 
КООПЕРАЦИЈЕ И ПРОДАЈА ТИХ ПРОИЗВОДА

5.1
Подршка организаторима производње у кооперацији 
откупа производа из кооперације и продаја тих производа 
(корнишон)

кг 0,04 1.702.500,00 68.100,00
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       Б. МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

1. Набавка опреме у анималној и биљној производњи 120.000,00

2. Набавка основног стада (телад) грло 600,00 1.000,00 600.000,00

3. Изградња система противградне заштите 80.000,00

       Ц.    МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

1.
Суфинансирање реализације пројеката од значаја за 
Кантон

1.1
Суфинансирање стручних публикација, стручно 
усавршавање кадрова из пољопривреде и развој 
асоцијација пољопривредних произвођача

15.000,00

1.2
ПодршкаТВ емисијама о пољопривреди и промоцији 
домаћих производа јавним емитерима са подручја 
Тузланског кантона 

35.000,00

1.3
Суфинансирање прољетне сјетве у условима 
проглашеног стања несреће

1.300.000,00

1.4
Суфинансирање јесење сјетве у условима проглашеног 
стања несреће

390.000,00

Услуге одржавања софтвера за праћење улагања и анализу улагања у област подршке примарној 
пољопривредној производњи у 2020.години 5.733,00

       Д. СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО ЖАЛБАМА

1. Остварено право у поновљеним поступцима проведеним по правоснажним судским пресудама  
из области новчаних подршки из предходних година и правоснажним рјешењима донесеним у 
другостепеном поступку по жалбама

15.000,00

Резерва 956.013,00

      УКУПНО 7.000.000,00

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
      

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                                
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

        ТУЗЛАНСКИ КАНТОН   
В Л А Д А 

                                                           Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
Број: 02/1-11-7804-5/20

Тузла, 14.07.2020. године

772
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 

13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 28.07.2020. године, д о н о с и 

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Програма распореда средстава са потрошачке јединице 
11010002 – Капитални издаци за кориснике буџетских средстава за 2020. годину

I

У тачки I Програма распореда средстава са потрошачке јединице 11010002 – Капитални издаци за кориснике 
буџетских средстава за 2020. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 11/20),  у Табеларном прегледу у 
дијелу  „Министарство образовања и  науке“, под редним бројем 1.3., у колони „Корисник средстава“ „ЈУ ОШ „Хасан 
Кикић“ Грачаница“ мијења се и гласи: „Министарство образовања и науке“, у колони „Опис послова-назив опреме-намјена 
средстава“ ријечи „Реконструкција дијела водоводне мреже“ замјењују се ријечима „Набавка опреме“, у колони „Износ 
средстава у КМ“ износ „4.500,00„ замјењује се износом „7.020,00“, у колони „Економски код“ број „821600“ замјењује се 
бројем „821300“.

Иза редног броја  1.3., додају се нови редни бројеви од 1.4 до 1.9., који гласе: 
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1.4. ЈУ ОШ „Шерићи“ 
Живинице

Реконструкција подручне школе Прилук (суфинансирање 
са „Царитас“ Швицарске за имплементацију пројекта 
„Иновације у ЕЕ и ОИЕ“ за боље прилагођавање климатским 
промјенама и смањење сиромаштва“ – ЕЕ ФАЗА II 2019-
2021 (ЕЕРЕ)

22.000,00 821600

1.5. ЈУ ОШ „Подорашје“ 
Сребреник

-Реконструкција подручне школе Горња Маоча 
(суфинансирање са „Царитас“ Швицарске за имплементацију 
пројекта „Иновације у ЕЕ и ОИЕ за боље прилагођавање 
климатским промјенама и смањење сиромаштва“ – ЕЕ 
ФАЗА II 2019-2021 (ЕЕРЕ)
-Изградња полигона у подручној школи Захировићи

     16.000,00

    20.000,00

821600

821200

1.6. ЈУ „Рапатница“ 
Сребреник Реконструкција полигона у централној школи 50.000,00 821600

1.7.
ЈУ ОШ „Хамдија 
Крешевљаковић“ 
Камбери, Градачац

Реконструкција гријања – набавка пумпе за централно 
гријање 1.980,00 821600

1.8. ЈУ МСШ Калесија Реконструкција унутрашњих просторија након 
прокишњавања  крова 7.020,00 821600

1.9. ЈУ ОШ „Ступари“ 
Кладањ Реконструкција спортског полигона након поплава 18.500,00 821600

У реду „УКУПНО“ износ “27.700,00” замјењује се износом “165.720,00”.           

   Нераспоређена средства                                                365.280,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЕКОНОМСКИ КОД ПЛАН РАСПОРЕЂЕНО НЕРАСПОРЕЂЕНО

821100 - Набавка земљишта, шума и вишегодишњих 
засада 44.000,00 0,00 44.000,00

821200 - Набавка грађевина 50.000,00 43.200,00 6.800,00
821300 - Набавка опреме 171.000,00 169.970,00 1.030,00

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 168.000,00 70.000,00 98.000,00

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање          330.950,00 115.500,00 215.450,00

УКУПНО 763.950,00 398.670,00 365.280,00

II

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

  
 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА    

-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН    

В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
                                                                

Број: 02/1-11-14320-1/20
Тузла, 28.07.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 26. Закона о концесијама 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 
1/13, 11/14, 12/16, 14/17 и 10/18), и главом II тачка 3. Документа 
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/06), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. 
године, доноси

О Д Л У К У
о додјели концесије за експлоатацију камена

кречњака на локалитету „Храстић“ код Ступара 
у општини Кладањ

I

Привредном друштву „Геоинжењеринг“ д.о.о. Кладањ, 
додјељује се концесија за експлоатацију камена кречњака на 
локалитету „Храстић“ код Ступара у општини Кладањ, на период 
од 20 (двадесет) година, рачунајући од 23.10.2020. године.

II

Једнократна концесиона  накнада (ЈКН), за концесиони 
период од 20 (двадесет) година, износи 100.000,00 КМ, те ће 
ЈКН понуђач уплатити прије потписивања уговора о концесији, 
о чему ће концесор донијети рјешење о плаћању једнократне 
концесионе накнаде (ЈКН).

Текућа концесиона накнада (ТКН) износи 0,50 КМ/
м3 чврсте масе експлоатисане количине камена кречњака, а 
укупан износ ТКН на годишњем нивоу коју је концесионар 
дужан плаћати не може бити мањи од 18.315,00 КМ без обзира 
на експлоатисане количине камена кречњака. 

III

Концесионар је дужан прије потписивања уговора о 
концесији, доставити концесору банковну гаранцију за текућу 
концесиону накнаду на износ од 33.000,00 КМ, са роком 
важења од једне године, уз обавезу продужења сваке године за 
читав период трајања концесије.

IV

Као концесор одређује се Министарство привреде 
Тузланског кантона, које ће са концесионаром закључити 
уговор у року од 15 дана, од дана добијања одобрења уговора 
од стране Комисије за концесије Тузланског кантона.

V

Уговор из тачке IV ове одлуке, ближе ће регулисати 
међусобна права и обавезе уговорних страна.

VI

Надзор, провјеру рада концесионара и праћење 
извршења концесионог уговора, врши Комисија за концесије 
Тузланског кантона.

Праћење извршења концесионог уговора у погледу 
плаћања накнада за концесије, врши Министарство 
финансија Тузланског кантона.

VII

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                                        
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

    ТУЗЛАНСКИ КАНТОН                                                    
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-14-2565-7/20
Тузла, 14.07.2020. године

774
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 26. Закона о концесијама 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 
1/13, 11/14, 12/16, 14/17 и 10/18) и главом II тачка 3. Документа 
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/06), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. 
године, доноси

О Д Л У К У
о додјели концесије за експлоатацију кварцног пијеска 
на локалитету ПК „Шићки брод“ на подручју општине 

Лукавац

I

Јавном предузећу „ЕПБиХ“ д.д. Сарајево ЗД Рудници 
„Крека“ д.о.о. Тузла, додјељује се концесија за експлоатацију 
кварцног пијеска на локалитету ПК „Шићки брод“ на подручју 
општине Лукавац, на период од 5 (пет) година, рачунајући од 
25.11.2019. године.

II

Једнократна концесиона  накнада (ЈКН), за концесиони 
период од 5 (пет) година, износи 55.000,00 КМ,  те ће износ 
ЈКН понуђач уплатити тако што ће прије потписивања 
уговора о концесији платити прву рату у износу од 15.000,00 
КМ, а преостали износ од 40.000,00 КМ биће плаћен у двије 
шестомјесечне рате, односно у року од најдуже годину дана од 
дана потписивања уговора о концесији. Концесор ће донијети 
рјешење о плаћању једнократне концесионе накнаде (ЈКН).

Текућа концесиона накнада (ТКН) износи 0,60 КМ/
м3 експлоатисане количине кварцног пијеска. Минимални 
годишњи износ ТКН, коју је концесионар дужан платити, 
износи 28.500,00 КМ, без обзира на експлоатисане количине 
кварцног пијеска. 

III

Концесионар је дужан, прије потписивања уговора, 
доставити концесору банковну гаранцију за текућу концесиону 
накнаду (ТКН) на износ од 31.500,00 КМ са роком важења од 
1 (једне) године уз обавезу продужења сваке године за читав 
период трајања концесије, те банковну гаранцију за једнократну 
концесиону накнаду на износ од 40.000,00 КМ са роком важења 
од 1 (једне) године.

IV

Концесионар је дужан прије потписивања уговора о 
концесији извршити геодетско снимање лежишта и доставити 
карту, а у наредном периоду дужан је сваке године извршити 
снимање у циљу контроле откопаних количина кварцног 
пијеска.
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V

Као концесор одређује се Министарство привреде 
Тузланског кантона, које ће са концесионаром закључити уговор 
у року од 15 дана, од дана добијања одобрења уговора од стране 
Комисије за концесије Тузланског кантона.

VI

Уговор из тачке V ове одлуке, ближе ће регулисати 
међусобна права и обавезе уговорних страна.

VII

Надзор, провјеру рада концесионара и праћење извршења 
концесионог уговора, врши Комисија за концесије Тузланског 
кантона.

Праћење извршења концесионог уговора у погледу 
плаћања накнада за концесије, врши Министарство финансија 
Тузланског кантона.

VIII

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

 Број: 02/1-18-26332-7/20
 Тузла, 04.08.2020. године

775
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 29. став (2) 
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 21.07.2020. 
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усмјеравању трансфера за посебне намјене
у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину

I

Одобрава се усмјеравање трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину, на име 
суфинансирања трошкова завршетка унутрашњих радова на 
фискултурној сали и свлачионицама ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ 
Зелиња Доња, Градачац,  за ЈУ ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ 
Зелиња Доња, Градачац, потрошачко мјесто – 24020012 у 
износу 6.140,16 КМ, додијељене од Града Градачац.

II

Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке 
усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину у 
дијелу плана прихода по основу намјенских и властитих 
прихода, текућих трансфера и донација, повећањем планираних 
прихода у износу од 6.141,00 КМ на економском  коду 742115 – 
Примљени капитални трансфери од градова.

За износ средстава из тачке I ове длуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода по основу 
примљених трансфера на потрошачком мјесту 24020012 – 

ЈУ ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња, Градачац, на 
економском коду 821200 – Набавка грађевина у износу од 
6.141,00 КМ, функционални код 0912 у износу од 4.017,00 
КМ и функционални код 0921 у износу од 2.124,00 КМ.

III

Оперативни план расхода на потрошачком мјесту 
24020012 – ЈУ ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња Градачац 
повећава се за износ уплаћених средстава на депозитни рачун 
Тузланског кантона у дијелу распореда расхода по основу 
примљених трансфера на економском коду 821200 – Набавка 
грађевина у износу од 6.140,16 КМ.

IV

Задужује се ЈУ ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња, 
Градачац да средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2020. 
године.

V

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ „Муса 
Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња, Градачац.

VI

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА   
-Федерација Босне и Херцеговине-                                          ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

                                                               
Број: 02/11-14058-2/20

Тузла, 21.07.2020. године

776
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 78. Закона о 
спорту („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 8/10, 8/13 
и 6/18), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
28.07.2020. године, д о н о с и 

О Д Л У К У
о условима и критеријима за додјелу награде и 

стипендије у спорту Тузланског кантона

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет)

Овом одлуком утврђују се услови и критерији за додјелу 
награде и стипендије у спорту Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Кантон), лица којима се додјељују награде и стипендије, 
спортски резултати за које се додјељују награде и стипендије, 
те дефинише поступак, начин додјељивања и износ награда 
и стипендија за остварене спортске резултате, са циљем да 
подстицајно и селективно утичу на развој спорта и спортских 
достигнућа на подручју Кантона.

Члан 2.
(Дефинисање појмова)

(1) Појмови коришћени у овој одлуци имају следеће 
значење:
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a) Спортиста је активни члан спортске организације 
који је регистрован у складу са правилима одређене гране 
спорта.

б) Спортиста-ученик у смислу ове одлуке је ученик у некој 
од школских установа на подручју Кантона (у даљем тексту: 
школска установа), који је као члан школске спортске екипе 
у колективним спортовима или представник у појединачним 
спортовима школе у којој похађа наставу наступао на неком од 
званичних школских спортских такмичења чије су завршнице 
организоване на нивоу Кантона и на нивоу Федерације Босне и 
Херцеговине.

ц) Под спортском организацијом подразумијева се: 
спортски клуб, спортско друштво и спортски савез.

д) Колективним/екипним спортовима сматрају се 
олимпијски/параолимпијски спортови ногомет/фудбал, 
кошарка, рукомет, одбојка, хокеј, рагби, ватерполо, сједећа 
одбојка, кошарка у колицима, фудбал са 5 и 7 играча, голбал и 
остали олимпијски/параолимпијски спортови. 

e) Индивидуалним/појединачним спортовима, сматрају се 
олимпијски или параолимписјки спортови односно спортови 
придружени Међународном олимпијском и параолимпијском 
комитету чије су кровне асоцијације чланице Међународне 
спортске федерације – СпортАццорд – ГАИСФ.

ф) Спортовима специјалне олимпијаде сматрају се 
акредитовани спортови специјалне олимпијаде.

г) Врхунским спортским резултатима сматрају се освојене 
медаље на званичним европским, свјетским, олимплијским/
параолимпијским такмичењима у колективним или 
индивидуалним спортовима у сениорској категорији.

х) Запаженим спортским резултатима сматрају се 
резултати у сениорској и јуниорској категорији и категорији 
млађи сениори како слиједи:

1) учешће на званичним европским, свјетским, 
олимплијским/параолимпијским такмичењима у колективним 
или индивидуалним спортовима у сениорској категорији, 
категорији млађи сениори и јуниорској категорији,

2) освојене медаље на званичним европским, свјетским, 
олимплијским/ параолимпијским такмичењима у колективним 
или индивидуалним спортовима у категорији млађи сениори и 
јуниорској категорији,

3) пласман у полуфинале или финале на такмичењима 
у колективним спортовима, односно освојено прво, друго или 
треће мјесто на такмичењима у индивидуалним спортовима, 
потврђеним на државном или међународном нивоу. 

и) Перспективним спортским резултатима сматра се 
пласман у финале на такмичењима у колективним спортовима, 
односно освојено прво, друго и треће мјесто на такмичењима 
у индивидуалним спортовима, потврђеним на државном или 
међународном нивоу, у кадетској категорији.

ј) Школским спортским резултатима сматра се освојено 
прво мјесто на званичном школском такмичењу основних и 
средњих школа организираном на нивоу Кантона и на нивоу 
Федерације БиХ у колективним и индивидуалним спортовима.

к) Спортским резултатима специјалне олимпијаде сматрају 
се освојене медаље са званичних олимпијских игара, свјетских 
и европских првенстава специјалне олимпијаде.

(2) Изрази који се користе за физичка лица, а који су у овој 
одлуци назначени у мушком роду су неутрални и односе се на 
оба спола. 

Члан 3.
(Задовољење јавног интереса)

(1) Предвиђена подршка се заснива на задовољењу јавног 
интереса у спорту прописаног Законом о спорту („Службене 

новине Тузланског кантона“, бр. 8/10, 8/13 и 6/18) и другим 
подзаконским актима.

(2) У том смислу јавни интерес и циљ Кантона 
представљају:

a) остварени врхунски спортски резултати у циљу 
подстицања и афирмисања спорта и његових вриједности 
као дијела културе и укупних материјалних и духовних 
вриједности друштва,

б) остварени запажени спортски резултати у циљу 
системског стварања услова за остваривање врхунских 
спортских резултата,

ц) подстицање и афирмисање школског спорта и његових 
вриједности у циљу доприноса васпитању, образовању 
и развоју дјеце и омладине, али и афирмацији спортског 
подмлатка,

д) објективизирани критерији вредновања посредних 
ефеката спорта који произилазе из остварених резултата,

e) вредновање врхунског спортског резултата које само 
по себи представља друштвену вриједност,

ф) развијање свијести грађана, посебно младих и лица са 
инвалидитетом о спорту и његовим вриједностима.

II – УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ И 
СТИПЕНДИЈЕ

Члан 4.
(Право и услови за додјелу награде)

(1) Награде се додјељују у облику новчане награде и 
захвалнице.

(2) Право на додјелу награде има спортиста који је 
остварио врхунски спортски резултат.

(3) Спортиста мора испуњавати следеће опште услове за 
додјелу награде:

a) да је држављанин Босне и Херцеговине,
б) да има мјесто пребивалишта на подручју Кантона,
ц) да је члан репрезентације Босне и Херцеговине,
д) да је активни члан спортске организације и регистрован 

у складу са правилима одређене гране спорта,
(4) Право на додјелу награде немају:
a)лица која у оквиру спортске организације обављају 

функцију тренера или другог стручног лица,
б) лица којима је изречена правоснажна мјера забране 

такмичења од стране европске и свјетске спортске федерације,
ц) лица којима је изречена правоснажна казна због 

кршења антидопинг правила.

Члан 5.
(Право и услови за додјелу стипендије)

(1) Стипендије се додјељују у новчаном облику,
(2) Право на додјелу стипендије има:
a) спортиста који је остварио запажене или перспективне 

спортске резултате или спортске резултате специјалне 
олимпијаде, 

б) спортиста- ученик.
(3) Спортиста или спортиста-ученик мора испуњавати 

следеће опште услове за додјелу стипендије:
a) да је држављанин Босне и Херцеговине,
б) да има мјесто пребивалишта на подручју Кантона,
ц) да је члан репрезентације Босне и Херцеговине, да је 

активни члан спортске организације и регистрован у складу 
са правилима одређене гране спорта, те да је у такмичарској 
сезони која се вреднује у колективним, индивидуалним 
спортовима и спортовима специјалне олимпијаде остварио 
запажене, перспективне или спортске резултате специјалне 
олимпијаде,
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д) да је у школској години која се вреднује био ученик 
у некој од школских установа на подручју Кантона, те да је у 
истој школској години, остварио школске спортске резултате и 
остварио школски успјех најмање „врлодобар“.

(4) Услови из става (3) овог члана примјењују се у 
зависности од тога да ли се ради о спортисти или спортисти-
ученику.

(5) Право на додјелу стипендије немају:
a) лица која се такмиче у категорији млађој од 14 година, 

осим ако се ради о спортисти-ученику,
б) лица која у оквиру спортске организације обављају 

функцију тренера или другог стручног лица,
ц) лица која имају потписан професионални уговор са 

одређеном спортском организацијом,
д) лица којима је изречена правоснажна мјера забране 

такмичења од стране европске и свјетске спортске федерације,
e) лица којима је изречена правоснажна казна због 

кршења антидопинг правила.
(6) Лица која буду доставила неистините податке о 

оствареним резултатима неће имати право да подносе захтјеве 
за додјелу награда и стипендија четири године од дана када 
се утврди да достављени резултат није истинит и биће им 
утврђена обавеза враћања додијељених средстава.

III – ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ РЕЗУЛТАТА

Члан 6.
(Критерији за додјелу награде)

Критерији за додјелу награде за спортисте су:
a) освојене медаље на олимпијским или параолимпијским 

играма,
б) освојене медаље са званичног свјетског или европског 

сениорског првенства у олимпијским или параолипијским 
спортовима, односно спортовима придруженим Међународном 
олимпијском и параолимпијском комитету чије су кровне 
асоцијације чланице Међународне спортске федерације – 
СпортАццорд – ГАИСФ.

Члан 7.
(Критерији за додјелу стипендије)

(1) Критерији за бодовање и рангирање за додјелу 
стипендије за спортисту су:

a) учешће на олимпијским или параолимпијским играма,
б) учешће на званичним свјетским или европским 

сениорским и јуниорским првенствима у олимпијским 
или параолипијским спортовима, односно спортовима 
придруженим Међународном олимпијском и параолимпијском 
комитету чије су кровне асоцијације чланице Међународне 
спортске федерације – СпортАццорд – ГАИСФ,

ц) освојене медаље са званичног свјетског или европског 
првенства у категорији млађи сениори, јуниори и кадети 
у олимпијским или параолипијским спортовима, односно 
спортовима придруженим Међународном олимпијском и 
параолимпијском комитету чије су кровне асоцијације чланице 
Међународне спортске федерације – СпортАццорд – ГАИСФ,

д) освојене медаље на званичним медитеранским играма, 
e) освојене медаље на званичним балканским 

првенствима у сениорској и јуниорској категорији,
ф) остварени запажени или перспективни спортски 

резултати у колективним спортовима на званичним државним 
такмичењима (највиши ранг), организованим од стране 
националних гранских спортских савеза (првенство или КУП 
БиХ) и чланство у селекцији Босне и Херцеговине у периоду 
оствареног резултата,

г) освојене медаље на олимпијским играма, свјетским и 
европским првенствима Специјалне олимпијаде.

(2) Критерији за бодовање и рангирање за додјелу 
стипендије за спортисту-ученика су:

a) резултати постигнути на школским такмичењима 
организованим на нивоу Кантона,

б) резултати постигнути на школским такмичењима 
организованим на нивоу Федерације Босне и Херцеговине.

Члан 8.
(Бодовање за додјелу награде)

Бодови по основу критерија за бодовање за додјелу 
награде спортистима у сениорској категорији остварују се на 
следећи начин:

a) за освајача медаље са Олимпијских/Параолимпијских 
игара.........................................................................100 бодова,

б) за освајача медаље на званичним свјетским првенствима 
у олимпијским или параолимпијским спортовима.....90 бодова,

ц) за освајача медаље на званичним европским првенствима 
у олимпијским или параолимпијским спортовима.......80 бодова,

д) за освајача медаље са свјетског првенства у спортовима 
придруженим Међународном олимпијском и параолимпијском 
комитету чије су кровне асоцијације чланице Међународне 
спортске федерације – СпортАццорд – ГАИСФ.........70 бодова,

e) за освајача медаље са европског првенства у спортовима 
придруженим Међународном олимпијском и параолимпијском 
комитету чије су кровне асоцијације чланице Међународне 
спортске федерације – СпортАццорд - ГАИСФ...........60 бодова.

Члан 9.
(Бодовање за додјелу стипендије спортисти)

(1) Бодови по основу критерија за бодовање за додјелу 
стипендије спортисти у сениорској категорији остварују се на 
следећи начин:

a) за учесника на Олимпијским или Параолимпијским 
играма.......................................................................100 бодова,

б) за учесника на званичним свјетским или европским 
првенствима у олимпијским или параолимпијским 
спортовима ................................................................90 бодова,

ц) за учесника на свјетским или европским првенствима 
у спортовима придруженим Међународном олимпијском 
и параолимпијском комитету чије су кровне асоцијације 
чланице Међународне спортске федерације–СпортАццорд 
– ГАИСФ ...................................................................80 бодова,

д) за освајача медаље са званичних медитеранских игара 
............................................................................................70 бодова,

e) за члана спортске организације који је у колективним 
спортовима остварио запажене спортске резултате на 
званичним државним такмичењима (највиши ранг), 
организованим од стране националних гранских спортских 
савеза (првенство или КУП БиХ) и који су чланови у складу 
са постигнутим резултатима спортске организације уједно 
били и чланови селекције Босне и Херцеговине у периоду 
оствареног резултата.........................................................60 бодова,

ф) за освајача медаље са званичних балканских 
првенстава  ................................................................50 бодова.

(2) Бодови по основу критерија за бодовање за додјелу 
стипендије спортисти у категорији млађи сениори и јуниорској 
категорији остварују се на следећи начин:

a) за освајача медаље са званичног свјетског или 
европског првенства у олимпијским или параолимпијским 
спортовима ..........................................................................50 бодова,

б) за освајача медаље са свјетског или европског 
првенства у спортовима придруженим Међународном 
олимпијском и параолимпијском комитету чије су кровне 
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асоцијације чланице Међународне спортске федерације–
СпортАццорд - ГАИСФ.............................................40 бодова,

ц) за учесника на званичним свјетским или европским 
првенствима у олимпијским или параолимпијским 
спортовима ................................................................35 бодова,

д) за учесника на свјетским или европским првенствима 
у спортовима придруженим Међународном олимпијском 
и параолимпијском комитету чије су кровне асоцијације 
чланице Међународне спортске федерације–СпортАццорд – 
ГАИСФ.......................................................................30 бодова,

e) за члана спортске организације који је у колективним 
спортовима остварио запажене спортске резултате на 
званичним државним такмичењима (највиши ранг), 
организованим од стране националних гранских спортских 
савеза (првенство или КУП БиХ) и који су чланови у складу 
са постигнутим резултатима спортске организације уједно 
били и чланови селекције Босне и Херцеговине у периоду 
оствареног резултата.................................................30 бодова,

ф) за освајача медаље са званичних медитеранских 
игара или балканских првенстава............................25 бодова,

(3) Бодови по основу критерија за бодовање за додјелу 
стипендије спортисти у кадетској категорији:

a) за освајача медаље са званичног свјетског или 
европског првенства у олимпијским или параолимпијским 
спортовима................................................................30 бодова,

б) за освајача медаље са свјетског или европског 
првенства у спортовима придруженим Међународном 
олимпијском и параолимпијском комитету чије су кровне 
асоцијације чланице Међународне спортске федерације–
СпортАццорд - ГАИСФ.............................................25 бодова,

ц) за члана спортске организације који је у колективним 
спортовима остварио перспективне спортске резултате 
на званичним државним такмичењима (највиши ранг), 
организованим од стране националних гранских спортских 
савеза (првенство или КУП БиХ) и који су чланови у складу 
са постигнутим резултатима спортске организације уједно 
били и чланови селекције Босне и Херцеговине у периоду 
оствареног резултата..................................................20 бодова

(4) Бодови по основу критерија за бодовање за додјелу 
стипендије спортистима Специјалне олимпијаде

a) за освајача медаља на олимпијским играма, свјетском 
или европском првенству Специјалне олимпијаде..20 бодова

(5) Подносилац пријаве може остварити бодове само 
по једном од основа из овог члана.

Члан 10.
(Бодовање за додјелу стипендије спортисти-ученику)

(1) Бодови по основу критерија за бодовање за додјелу 
стипендије спортисти-ученику остварују се на следећи начин:

a) за освојено прво мјесто на званичном школском 
такмичењу организованом на нивоу Кантона за ученике основних 
школа (Мале олимпијске игре Тузланског кантона.............5 бодова,

б) за освојено прво мјесто на званичном школском 
такмичењу организованом на нивоу Кантона за ученике средњих 
школа (Мале олимпијске игре Тузланског кантона........10 бодова,

ц) за освојено прво мјесто на званичном школском 
такмичењу организованом на нивоу Федерације Босне и 
Херцеговине .............................................................................15 бодова.

(2) Подносилац пријаве може остварити бодове само по 
једном од основа из става (1) овог члана.

Члан 11.
(Износи награде)

(1) Новчане награде додјељују се у једнократном 
укупном износу, како слиједи:

a) Спортиста који на основу бодовања добије 100 
бодова остварује право на награду до ..............10.000,00 КМ,

б) Спортиста који на основу бодовања добије 90 бодова 
остварује право на награду до .............................8.000,00 КМ,

ц) Спортиста који на основу бодовања добије 80 бодова 
остварује право на награду до ............................7.000,00 КМ,

д) Спортиста који на основу бодовања добије 70 бодова 
остварује право на награду до .............................5.000,00 КМ,

e) Спортиста који на основу бодовања добије 60 бодова 
остварује право на награду до .............................4.000,00 КМ.

(2) У случају да се износ по једном од основа из става 
(1) овог члана додијели у износу мањем од максимално 
наведеног, сразмјерно се смањују и остали износи за додјеле 
награда у зависности од остварених бодова.

(3) Спортисти који је остварио мањи број бодова 
не може се додијелити већи износ средстава од износа 
предвиђеног спортисти који је остварио већи број бодова.

Члан 12.
(Износи стипендије за спортисту)

(1) Стипендије се додјељују у једнократном укупном 
износу за спортисту, како слиједи:

a) Спортиста који на основу бодовања добије 100 бодова 
остварује право на стипендију до ............400,00 КМ мјесечно,

б) Спортиста који на основу бодовања добије 90 бодова 
остварује право на стипендију до ..........350,00 КМ мјесечно,

ц) Спортиста који на основу бодовања добије 80 бодова 
остварује право на стипендију до ..........300,00 КМ мјесечно,

д) Спортиста који на основу бодовања добије 70 бодова 
остварује право на стипендију до .........280,00 КМ мјесечно,

e) Спортиста који на основу бодовања добије 60 бодова 
остварује право на стипендију до .........250,00 КМ мјесечно,

ф) Спортиста који на основу бодовања добије 50 бодова 
остварује право на стипендију до .........200,00 КМ мјесечно,

г) Спортиста који на основу бодовања добије 40 бодова 
остварује право на стипендију до .........180,00 КМ мјесечно,

х) Спортиста који на основу бодовања добије 35 бодова 
остварује право на стипендију до ..........150,00 КМ мјесечно,

и) Спортиста који на основу бодовања добије 30 бодова 
остварује право на стипендију до .........120,00 КМ мјесечно,

j) Спортиста који на основу бодовања добије 25 бодова 
остварује право на стипендију до .........100,00 КМ мјесечно,

к) Спортиста који на основу бодовања добије 20 бодова 
остварује право на стипендију до ...........50,00 КМ мјесечно.

(2) У случају да се износ по једном од основа из става 
(1) овог члана додијели у износу мањем од максимално 
наведеног, сразмјерно се смањују и остали износи за додјеле 
награда у зависности од остварених бодова.

(3) Спортисти који је остварио мањи број бодова 
не може се додијелити већи износ средстава од износа 
предвиђеног спортисти који је остварио већи број бодова.

Члан 13.
(Износи стипендије за спортисту-ученика)

Стипендије се додјељују у једнократном укупном 
износу за спортисту-ученика, како слиједи:

a) Спортиста-ученик који на основу бодовања добије 5 
бодова остварује право на једнократну стипендију у износу 
од ..............................................................................100,00 КМ,

б) Спортиста-ученик који на основу бодовања добије 
10 бодова остварује право на једнократну стипендију у 
износу од ..................................................................150,00 КМ,

ц) Спортиста-ученик који на основу бодовања добије 15 
бодова остварује право на једнократну стипендију од 200,00 КМ.
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IV – ПРИЈАВЉИВАЊЕ И НАЧИН ДОДЈЕЛЕ 
СРЕДСТАВА

Члан 14. 
(Начин пријављивања за додјелу награде) 

(1) Новчане награде се додјељују на основу захтјева 
спортисте или спортске организације на начин утврђен овом 
одлуком из средстава утврђених у Буџету Кантона, у раздјелу 
Министарства за културу, спорт и младе (у даљем тексту: 
Министарство). 

(2) Недостајућа финансијска средства, у случају освајања 
медаља за додјелу награде, обезбиједиће се унутрашњом 
прерасподјелом или ће се дозначити из средстава текуће 
резерве.

(3) Захтјев за додјелу награде за врхунске спортске 
резултате може поднијети спортиста/законски заступник или 
спортска организација. Захтјев садржи основне податке о 
спортисти, податке о оствареном резултату и потпис подносиоца 
захтјева, уз који се обавезно доставља документација наведена 
у члану 16. став (1) ове одлуке.

(4) Захтјеви се подносе Министарству у року од 30 дана 
од дана завршетка такмичења.

(5) Министарство ће у року од 15 дана од дана пријема 
захтјева утврдити да ли су испуњени општи услови и критерији 
за додјелу награде из чланова 4. и 6. ове одлуке, и извршиће 
бодовање. 

(6) Одлуку о додјели награде доноси Влада Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона), на приједлог 
Министарства.

(7) Изузетно, Министарство може поднијети Влади 
Кантона приједлог за додјелу награда за остале остварене 
врхунске резултате.

(8) Министарство је обавезно израдити захвалнице и 
водити евиденцију о додијељеним наградама.

Члан 15. 
(Начин пријављивања за додјелу стипендије)

(1) Стипендије се додјељују на начин утврђен овом 
одлуком из средстава утврђених у Буџету Кантона, у 
раздјелу Министарства.

(2) У случају недостатка средстава у Буџету Кантона 
иста је могуће обезбиједити унутрашњом прерасподјелом. 
Уколико не буде могуће на тај начин обезбиједити 
недостајућа средства обуставља се реализација додјеле 
средстава у потпуности или дјелимично, сразмјерно 
недостајућим средствима.

(3) Одабир корисника за додјелу стипендија 
спортистима и спортистима-ученицима врши Министарство 
путем Јавног позива за додјелу спортских стипендија (у 
даљем тексту: Јавни позив).

(4) Јавни позив се објављује у једном дневном листу и 
веб страницама Министарства и Владе Кантона.

(5) Подносилац пријаве за додјелу стипендије 
спортисти и спортисти-ученику може бити спортиста, 
законски заступник ако се ради о малољетном лицу, матична 
спортска организација спортисте у чије име се подноси 
пријава или школска установа у коју спортиста-ученик иде.

(6) Пријава се подноси на „Пријавном обрасцу за 
додјелу спортских стипендија“ или „Пријавном обрасцу 
за додјелу стипендија спортистима-ученицима“ који су 
саставни дио ове одлуке и уз који се обавезно доставља 
документација наведена у члану 16. став (2) и (3) ове одлуке.

(7) Поступак по Јавном позиву проводи Комисија за 
додјелу спортских стипендија (у даљем тексту: Комисија) 

коју именује Министарство посебно за сваки Јавни позив. 
Комисију чини 5 чланова, представника Министарства и 
чланова из реда истакнутих спортиста, спортских радника 
и спортских стручњака.

(8) Комисија о свом раду сачињава записник који 
садржи табеларни приједлог одабраних апликаната за 
додјелу стипендија спортистима и табеларни приједлог 
одабраних апликаната за додјелу стипендија спортистима-
ученицима, утврђене износе и намјене средстава по Јавном 
позиву.

(9) На основу приједлога Комисије Министарство 
доноси одлуку о одобравању финансијских средстава за 
спортске стипендије, на коју сагласност даје Влада Кантона.

(10) Резултати Јавног позива биће објављени на веб 
страницама Министарства и Владе Кантона.

Члан 16.
(Потребна документација)

(1) Потребна документација за додјелу награде спортисти 
је како слиједи:

a) Потписана биографија од стране спортисте,
б) Увјерење о држављанству не старије од три мјесеца 

(оригинал или овјерена копија) или овјерена копија важеће 
личне карте,

ц) ЦИПС образац ПБА3 не старији од 30 дана (оригинал 
или овјерена копија),

д) Изјава да се на спортисту не односи члан 4., став (4) ове 
одлуке (потписана од стране спортисте/законског заступника),

e) Потврда надлежног спортског савеза која садржи 
податке да је спортиста за додјелу награде активни члан 
спортске организације и да је регистрован у складу са правилима 
одређене гране спорта (потписана од стране овлашћеног лица и 
овјерена печатом надлежног спортског савеза),

ф) Докази о оствареним спортским резултатима, са 
потврдом надлежног спортског савеза (потписана од стране 
овлашћеног лица и овјерена печатом надлежног спортског 
савеза).

(2) Потребна документација за додјелу стипендија 
спортистима која се доставља приликом пријаве на Јавни позив 
за додјелу спортских стипендија је како слиједи:

a) Увјерење о држављанству не старије од три мјесеца 
(оригинал или овјерена копија) или овјерену копију важеће 
личне карте,

б) ЦИПС образац ПБА3 не старији од 30 дана (оригинал 
или овјерена копија),

ц) Изјава да се на спортисту не односи члан 5. став (5) ове 
одлуке (потписана од стране спортисте/законског заступника),

д) Потврда надлежног спортског савеза која садржи 
податке да је спортиста за додјелу стипендије активни члан 
спортске организације и да је регистрован у складу са правилима 
одређене гране спорта (потписана од стране овлашћеног лица и 
овјерена печатом надлежног спортског савеза),

e) Докази о оствареним спортским резултатима 
са потврдом надлежног спортског савеза која садржи 
податке којим се доказује испуњавање критерија за додјелу 
стипендије спортисти (потписана од стране овлашћеног 
лица и овјерена печатом надлежног спортског савеза).

(3) Потребна документација за додјелу стипендија 
спортистима-ученицима која се доставља приликом пријаве на 
Јавни позив за додјелу спортских стипендија је како слиједи:

a) ЦИПС образац ПБА3 не старији од 30 дана (оригинал 
или овјерена копија),

б) Оригинална потврда школске установе из које се 
види да је ученик који се пријављује за додјелу стипендије 
спортисти-ученику био ученик школске установе у години која 
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се вреднује, те да је у наведеном периоду био члан школске 
спортске екипе у колективним спортовима или представник у 
појединачним спортовима школе у којој похађа наставу, да је 
освојио прво мјесто на школском такмичењу које се вреднује 
и да је остварио најмање врлодобар успјех (уз потврду се 
доставља и копија ђачке књижице или свједочанство о 
оствареном успјеху у школској години која се вреднује).

Члан 17.
(Списак ученика)

Министарство се обавезује да од надлежног спортског 
савеза прибави списак учесника који су освојили прва мјеста 
на школским такмичењима која се вреднују, а што ће служити 
као доказ оствареног резултата спортисте-ученика.

Члан 18.
(Ступање на снагу Одлуке)

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

                                                                
Број: 02/1-36-12188-2/20
Тузла, 28.07.2020. године
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BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                     БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                       ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON                                                                                     ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade                                                                Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

TUZLA CANTON
Ministry of  Culture, Sports and Youth

Tuzla, Rudarska br. 65., tel.: ++387 35 369-352  fax.: ++387 35 369-437  e-mail: mksm@tk.kim.ba

PRIJAVNI OBRAZAC
za dodjelu sportskih stipendija

Ime i prezime

Jedinstveni matični broj

Datum, mjesto i država rođenja
Adresa prebivališta, poštanski 
broj i mjesto
Naziv banke-filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
adresa

Broj transakcijskog računa 
podnosioca prijave

Telefon/fax/email
Naziv sportske organizacije u 
kojoj je sportista registrovan 
kao aktivni član

Postignuti rezultati:

□ učešće na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama

Specificirati sport i olimpijske ili paraolimpijske igre
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________________-

□ učešće na zvaničnim svjetskim ili evropskim seniorskim i juniorskim prvenstvima 
u olimpijskim ili paraolipijskim sportovima, odnosno sportovima pridruženim 
Međunarodnom olimpijskom i paraolimpijskom komitetu čije su krovne asocijacije 
članice Međunarodne sportske federacije – SportAccord - GAISF

Specificirati sport, kategoriju(seniori, mlađi seniori ili juniori) i prvenstvo

_______________________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________________-
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Postignuti rezultati:

□ osvojene medalje sa zvaničnog svjetskog ili evropskog prvenstva u kategoriji mlađi 
seniori, juniori i kadeti u olimpijskim ili paraolipijskim sportovima, odnosno sportovima 
pridruženim Međunarodnom olimpijskom i paraolimpijskom komitetu čije su krovne 
asocijacije članice Međunarodne sportske federacije – SportAccord - GAISF

Specificirati sport, kategoriju(mlađi seniori, juniori ili kadeti) i prvenstvo

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

□ osvojene medalje na zvaničnim mediteranskim igrama

Specificirati sport, kategoriju (seniori, mlađi seniori i juniori) i takmičenje

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

□ osvojene medalje sa zvaničnih balkanskih prvenstava 

Specificirati sport, kategoriju (seniori, mlađi seniori i juniori)i takmičenje

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

□ član sportske organizacije koji je u kolektivnim sportovima ostvario zapažene i 
perspektivne sportske rezultate na zvaničnim državnim takmičenjima (najviši rang), 
organizovanim od strane nacionalnih granskih sportskih saveza (prvenstvo ili KUP BiH) 
i koji su članovi u skladu sa postignutim rezultatima sportske organizacije ujedno bili i 
članovi selekcije Bosne i Hercegovine u periodu ostvarenog rezultata 

Specificirati sport, kategoriju (seniori, mlađi seniori, juniori i kadeti) i takmičenje

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

□ osvojene medalje na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima Specijalne 
olimpijade 

Specificirati sport, kategoriju i takmičenje

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Uz prijavni obrazac, podnosilac prijave za dodjelu stipendija dostavlja 
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):

□ Uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju važeće lične karte,

□ CIPS obrazac PBA3 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija),

□ Izjava da se na sportistu ne odnosi član 5. stav 5. Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade u sportu Tuzlanskog 
kantona (potpisana od strane sportiste/zakonskog zastupnika),

□ Potvrda nadležnog sportskog saveza koja sadrži podatke da je sportista za dodjelu stipendije aktivni član sportske 
organizacije i da je registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta (potpisana od strane ovlaštenog lica i 
ovjerena pečatom nadležnog sportskog saveza),

□ Dokazi o ostvarenim sportskim rezultatima sa potvrdom nadležnog sportskog saveza koja sadrži podatke kojim se 
dokazuje ispunjavanje kriterija za dodjelu stipendije sportisti (potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom 
nadležnog sportskog saveza).

Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,  zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, 
a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave. 
Uneseni podaci se odnose na sportistu čiji rezultat se vrednuje. 

U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici koji preuzmu prijavni 
obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u 
slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni 
list mora biti sa potpisom.

Podnosilac prijave za dodjelu stipendije sportisti može biti sportista, zakonski zastupnik ako se radi o maloljetnoj osobi, 
matična sportska organizacija sportiste u čije ime se podnosi prijava. Ukoliko je podnosilac prijave matična sportska organizacija, 
samo ovlašteno lice te organizacije može podnijeti prijavu uz obavezno stavljanje pečata sportske organizacije.

Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti što potvrđujem potpisom.

Mjesto: ..................................................

Datum: ..................................................

.................................................................................................
(puno ime i prezime i potpis podnosioca zahtjeva)
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BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                    БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
     FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                       ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON                                                                                         ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
        Ministarstvo za kulturu, sport i mlade                                                                Министарство зa kулtуру, спoрt млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

TUZLA CANTON
Ministry of  Culture, Sports and Youth

Tuzla, Rudarska br. 65., tel.: ++387 35 369-352  fax.: ++387 35 369-437  e-mail: mksm@tk.kim.ba

PRIJAVNI OBRAZAC
za dodjelu stipendija sportistima – učenicima 

Ime i prezime

Jedinstveni matični broj

Datum, mjesto i država 
rođenja
Adresa prebivališta, poštanski 
broj i mjesto
Naziv banke-filijale u kojoj 
je otvoren transakcijski račun 
i adresa
Broj transakcijskog računa 
podnosioca prijave

Telefon/fax/e – mail

Naziv školske ustanove na 
području Tuzlanskog kantona 
koju učenik pohađa

Postignuti rezultati 

□ osvojeno prvo mjesto na zvaničnom školskom takmičenju organiziranom na nivou 
Tuzlanskog kantona (Male olimpijske igre Tuzlanskog kantona)

Specificirati sport, takmičenje i školu (osnovna ili srednja škola)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

□ osvajač prvog mjesta na zvaničnom školskom takmičenju organizovanom na nivou 
Federacije Bosne i Hercegovine

Specificirati sport, takmičenje i školu (osnovna ili srednja škola)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Uz prijavni obrazac, podnosilac prijave za dodjelu stipendija dostavlja 
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):

□CIPS obrazac PBA3 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija)

□Originalnu potvrdu školske ustanove iz koje se vidi da je učenik koji se prijavljuje za dodjelu stipendije sportisti-učeniku bio 
učenik školske ustanove u godini koja se vrednuje, te da je u navedenom periodu bio član školske sportske ekipe u kolektivnim 
sportovima ili predstavnik u pojedinačnim sportovima škole u kojoj pohađa nastavu, da je osvojio prvo mjesto na školskom 
takmičenju koje se vrednuje i da je ostvario najmanje vrlodobar uspjeh (uz potvrdu se dostavlja i kopija đačke knjižice ili 
svjedočanstvo o ostvarenom uspjehu u školskoj godini koja se vrednuje) 

Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,  zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, 
a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave. 
Uneseni podaci se odnose na sportistu-učenika čiji rezultat se vrednuje.

U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici koji preuzmu prijavni 
obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u 
slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni 
list mora biti sa potpisom.

Ministarstvo će od nadležnog sportskog saveza pribaviti spisak učesnika koji su osvojili prva mjesta na školskim takmičenjima 
koja se vrednuju, a što će služiti kao dokaz ostvarenog rezultata sportiste-učenika.

Podnosilac prijave za dodjelu stipendije sportisti- učeniku može biti sportista-učenik, zakonski zastupnik ako se radi o 
maloljetnoj osobi, školska ustanova u koju sportista učenik ide. Ukoliko je podnosilac prijave školska ustanova, samo ovlašteno lice 
te ustanove može podnijeti prijavu uz obavezno stavljanje pečata školske ustanove.

Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti što potvrđujem potpisom.

Mjesto: ..................................................

Datum: ..................................................

.................................................................................................
(puno ime i prezime i potpis podnosioca zahtjeva)
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777
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 48. став (2) Закона 
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица 
- други пречишћени текст („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 10/20), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

О Д Л У К У 
о утврђивању  услова, критерија и поступка 

остваривања права на бесплатан прикључак на 
инфраструктурну мрежу

Члан 1.
(Предмет)

(1) Овом одлуком утврђују се услови, критерији и 
поступак остваривања права на бесплатан прикључак на 
инфраструктурну мрежу, вода и електрична енергија (у даљем 
тексту: инфраструктурна мрежа) бораца и чланова њихових 
породица са подручја Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Кантон).

(2) Право на бесплатан прикључак на инфраструктурну 
мрежу подразумијева рефундацију финансијских средстава 
лицу које у складу са одредбама Закона о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових породица - други пречишћени 
текст (у даљем тексту: Закон) и ове одлуке има право на исто. 

Члан 2.
(Финансијска средства)

Финансијска средства из ове одлуке обезбјеђују се у 
Буџету Тузланског кантона (у даљем тексту: Буџет Кантона), на 
позицији Министарства за борачка питања Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Министарство), у складу са програмом Владе 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) за сваку 
буџетску годину и у складу са ликвидношћу Буџета Кантона.

Члан 3.
(Корисници права)

Право на бесплатан прикључак на инфраструктурну 
мрежу има лице из члана 1. Закона.

Члан 4.
(Намјена средстава)

Корисник права из члана 3. ове одлуке, под условима 
предвиђеним овом одлуком, има право на бесплатан 
прикључак на инфраструктурну мрежу, односно да стамбени 
објекат прикључи на:

a) водоводну и канализациону мрежу и/или 
б) електродистрибутивну мрежу, и то монофазни 

прикључак дужине кабла до 50 метара. 

Члан 5.
(Услови)

Право на бесплатан прикључак на инфраструктурну 
мрежу припада лицу из члана 3. ове одлуке  под условом да:

a) има стално мјесто пребивалишта на подручју 
Кантона, 

б) да остварује права на подручју Кантона, 
ц) стамбено питање рјешава први пут на подручју 

Кантона и
д) да посједује валидан доказ, рачун о уплати 

прикључка из члана 4. ове одлуке на инфраструктурну 
мрежу.

 Члан 6.
 (Критериј)

Критериј за додјелу финансијских средстава је искључиво 
имовински цензус лица из члана 3. ове одлуке.

Члан 7.
(Имовински цензус корисника права)

(1) Укупни мјесечни приходи по члану домаћинства 
корисника права и чланова његовог породичног домаћинства 
у смислу одредаба ове Одлуке подразумијева све приходе које 
чланови домаћинства остварују по основу:

a) плате и других примања из радног односа,
б) старосне, инвалидске и породичне пензије,
ц) примања по прописима из бранилачко-инвалидске 

заштите (породична и лична инвалиднина, егзистенцијална 
накнада), 

д) примања по основу пољопривредне дјелатности, 
допунског рада и имовинских права и

e) новчана примања по основу незапослености остварена 
од ЈУ Службе за запошљавање.

(2) Имовински цензус се доказује одговарајућим 
документима надлежних органа.

Члан 8.
 (Стамбено ријешено лице) 

(1) Сматра се стамбено ријешеним и нема право на 
бесплатан прикључак на инфраструктурну мрежу по овој 
одлуци: 

а) лице (самац) - које је власник/посједник стамбеног 
простора површине  преко 35 м2,

б) породица од 2 члана - која је власник/посједник 
стамбеног простора површине  преко 45 м2,

ц) породица од 3 члана - која је власник/посједник 
стамбеног простора површине  преко 55 м2, 

д) породица од 4 члана - која је власник/посједник 
стамбеног простора површине  преко 65 м2,

е) породица од 5 чланова - која је власник/посједник 
стамбеног простора површине преко 75 м2 и

ф) за сваког следећег члана породице додатних 10 м2.
(2) У смислу ове одлуке сматра се стамбено ријешеним 

лице које је власник/посједник стамбеног простора површине 
из става (1) овог члана са минималним условима становања, 
односно чији је брачни друг или члан породичног домаћинства 
власник таквог простора.

Члан 9.
(Ограничење)

(1) Право на финансијска средства немају корисници 
права из члана 3. ове одлуке (у даљем тексту: лице):

a) чији укупни мјесечни приходи по члану домаћинства 
прелазе 25% просјечне нето плате остварене у предходној 
години на подручју Федерације Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: ФБиХ), према подацима Завода за статистику 
у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Завод), 
изузев лица која су у статуса самца и остварују право на 
минималну ПИО пензију или

б) које је раније остварило право на помоћ у стамбеном 
збрињавању по ранијим програмима и претходно важећим 
правилницима, уредбама и одлукама овог Министарства у 
било ком износу или

ц) које је добило донацију од општине или кантона 
или ФБиХ или хуманитарне организације у сврху 
стамбеног збрињавања у пријератном или садашњем мјесту 
пребивалишта и са истим ријешио стамбене потребе или

д) власник/посједник недовршеног стамбеног објекта 
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чија је стамбена површина већа за 50% стамбене  површине 
утврђене чланом 8. ове одлуке.

(2) Изузетно од става (1) овога члана тачке ц) и д) ове 
одлуке право на нову једнократну помоћ по овој одлуци има 
лице, под условом да је објекат девастиран, уништен или 
оштећен усљед природних непогода изазваних катастрофама, 
односно људским дјеловањем, а након остваривања ранијег 
права на једнократну помоћ. 

Члан 10.
(Подношење захтјева и потребна документација)

(1) Право на бесплатан прикључак на инфраструктурну 
мрежу врши се на основу писменог захтјева чији образац се 
налази у прилогу ове одлуке.

(2) Захтјев са потребном документацијом се подноси 
путем надлежне градске/општинске службе за борачко-
инвалидску заштиту (у даљем тексту: Служба), према мјесту 
пребивалишта корисника права.  

(3) Служба је обавезна сачинити социјалну анамнезу за 
подносиоца захтјева и комплетиран захтјев најкасније у року 
од 30 дана доставити Министарству.

Члан 11.
(Првостепени поступак)

(1) Подносилац захтјева који не испуњава услове из члана 
5. ове одлуке, одбија се  одговарајућим рјешењем Министарства.

(2) Уколико се утврди да подносилац захтјева испуњава 
услове из члана 5. ове одлуке, Министарство доноси одговарајуће 
рјешење у зависности од врсте захтјева из члана 4. ове одлуке.

Члан 12.
(Одлучивање по жалби)

(1) Против рјешења Министарства, из члана 11. ставови 
(1) и (2), подносилац захтјева има право жалбе у року од 15 
дана од дана достављања рјешења.

(2)  По жалби изјављеној против рјешења Министарства 
рјешава Комисија за другостепено управно рјешавање Владе 
Кантона.

 (3)  Против рјешења донесеног у другом степену може се 
покренути управни спор код надлежног суда.

Члан 13.
(Начин исплате финансијских средстава и извјештај о 

утрошку средстава)
(1) Рефундација средстава из ове одлуке врши се путем 

Службе.
(2) Служба је обавезна до петог у мјесецу поднијети 

извјештај Министарству о утрошку одобрених финансијских 
средстава за све подносице захтјева којима су исплаћена 
средства, уз достављање копије исплатног документа, извода са 
жиро рачуна пословне банке са налозима за пренос средстава 
на рачуне истих.

Члан 14.
(Ступање на снагу и објављивање одлуке)

Ова одлука ступа на снагу наредног дана након 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“

.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-04-013385/20
Тузла, 04.08.2020. године

778
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 19. став (2) Закона 
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица 
- други пречишћени текст („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 10/20), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

О Д Л У К У 
о утврђивању  услова, критерија и поступка 

остваривања права на бенефицију за упис у нову 
студијску/академску годину

Члан 1.
(Предмет)

Овом одлуком утврђују се услови, критерији и поступак 
остваривања права на бенефицију код редовног студирања 
на првом циклусу високог образовања у Јавној установи 
Универзитет у Тузли (у даљем тексту: Универзитет у Тузли), 
при упису у нову студијску/академску годину у висини до 50% 
код плаћања накнада.

Члан 2.
(Финансијска средства)

Финансијска средства из ове одлуке обезбјеђују се у 
Буџету Тузланског кантона (у даљем тексту: Буџет Кантона), на 
позицији Министарства за борачка питања Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Министарство), у складу са програмом Владе 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) за сваку 
буџетску годину и у складу са ликвидношћу Буџета Кантона.

Члан 3.
(Корисници права)

Право на бенефицију за упис код редовног студирања на 
првом циклусу високог образовања на Универзитету у Тузли, у 
висини до 50% код плаћања накнада за упис у нову студијску/
академску годину (у даљем тексту: бенефиција), путем 
судјеловања на јавном конкурсу, има:

a) дијете из породице погинулог, умрлог и несталог 
браниоца, 

б) ратни војни инвалид, 
ц) дијете ратног војног инвалида, 
д) добитник ратног признања и одликовања, 
e) дијете добитника ратног признања и одликовања и 
ф) незапослени демобилисани бранилац.

Члан 4.  
(Услови) 

Право на бенефицију по овој одлуци има лице из члана 3. 
ове одлуке, које: 

a) има пријављено мјесто пребивалишта на подручју 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон), односно мјесто 
боравишта у статусу расељеног лица на подручју Кантона,  

б) је прије оствареног повратка у пријератно мјесто 
пребивалишта, имао статус расељеног лица на подручју 
Кантона, 

ц)  је у текућој школској години први пут уписало одређену 
годину студија и 

д)   је редован студент високошколске установе додипломског 
студија.

Члан 5. 
(Ограничење права)  

Право на бенефицију по овој одлуци нема лице из 
члана 3. ове одлуке, које:
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a) студира на високошколској установи у иностранству, 
б) има статус студента-апсолвента, 
ц) је корисник субвенције за смјештај и исхрану у 

студентском дому,
д) је у текућој студијској години, на истом или другом 

факултету поново уписао исту годину студија, 
e) је на ванредном студију и
ф) живи у породичном домаћинству гдје се остварују 

мјесечна новчана примања по члану домаћинства већа од 
50,1% просјечне нето плате остварене у Федерацији Босне 
и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), у претходној 
години према подацима Завода за статистику Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Завод). 

Члан 6.
(Критерији за остваривање права на бенефиције) 

Листа кандидата за остваривање права на бенефиције по 
овој одлуци се утврђује на основу оствареног броја бодова, по 
основу следећих критерија:

a) бранилачки статус, 
б) имовински статус и
ц) оствареног успјеха у претходно завршеној студијској/

школској години.

Члан 7.
(Избор кандидата без бодовања)

Изузетно од одредбе члана 6. ове одлуке, право на 
бенефиције по овој одлуци без бодовања има:

a) кандидат у статусу дјетета шехида-погинулог борца,
б) кандидат у статусу ратног војног инвалида, 
ц) кандидат у статусу добитника ратног признања и 

одликовања и 
д) кандидат у статусу незапосленог демобилисаног 

браниоца. 

Члан 8.
(Бодови по основу бранилачког статуса) 

 По основу бранилачког статуса кандидату, као члану 
породице, из реда бранилачке популације припадају бодови, 
како слиједи:

а) кандидату у статусу члана породице ратног војног 
инвалида....................................................................40 бодова,

б) кандидату у статусу члана породице добитника ратног 
признања и одликовања Значка „Златни љиљан”, Ред хрватског 
тролиста, Орден слободе, Ред бана Јелачића, Орден Хероја 
ослободилачког рата, Ред Николе Шубића-Зрињског, Орден 
ослобођења, Ред Кнеза Домагоја са огрлицом, Орден „Златног 
грба са мачевима”, Орден „Златног љиљана са златним 
вијенцем”, Орден „Златног љиљана са сребреним вијенцем”, 
Медаља за храброст, Медаља побједа, Медаља отпора, Медаља 
за војне заслуге, Полицијска Медаља за храброст и Златна 
полицијска значка - звијезда...........................................30 бодова,

ц) кандидату у статусу члана породице добитника ратног 
признања и одликовања Сребрена Полицијска звијезда и 
Сребрени штит...............................................................20 бодова и

д) кандидату у статусу члана породице добитника ратног 
признања и одликовања Ред хрватског плетера ........10 бодова.

Члан 9. 
(Бодови по основу имовинског статуса)

(1) Критериј за утврђивање бодова, по основу 
имовинског статуса, се одређује на основу просјечне нето 
плате остварене у претходној години у Федерацији, према 
званично објављеном податку Завода.

(2) По основу материјалног положаја, кандидату 
припадају бодови:

a) кандидат и чланови породичног домаћинства без 
прихода .............................................................................40 бодова,

б) кандидат и чланови породичног домаћинства чији су 
приходи по члану породичног домаћинства до 25% просјечне 
плате у Федерацији............................................................30 бодова и

ц)  кандидат и чланови породичног домаћинства чији су 
приходи по члану породичног домаћинства од 25,1% до 50% 
просјечне плате у Федерацији.........................................20 бодова.

(3) Под чланом породичног домаћинства, у смислу 
ове одлуке, подразумијева се: брачни друг, очух, маћеха, 
усвојилац, старалац, дјеца и родитељи, унучад без родитеља, 
браћа и сестре, ако са студентом/ учеником живе у заједничком 
домаћинству. 

(4) Приход,  у смислу овог члана, чини укупан приход 
који сви чланови домаћинства остварују по основу:

a) плате и других примања из радног односа,
б) старосне, инвалидске и породичне пензије,
ц) примања по прописима из бранилачко-инвалидске 

заштите (породична и лична инвалиднина, егзистенцијална 
накнада), 

д) примања по основу пољопривредне дјелатности, 
допунског рада и имовинских права и

е) новчана примања по основу незапослености остварена 
од ЈУ Службе за запошљавање.

(5) Имовински статус се доказује одговарајућим 
документима надлежних органа.

Члан 10. 
(Бодовање по основу оствареног успјеха) 

(1) По основу оствареног успјеха у претходној 
студијској години, кандидату припадају бодови, како 
слиједи:

a) просјек оцјена од 8,5 и више.........................50 бодова, 
б) просјек оцјена од 8,01 - 8,49.........................40 бодова, 
ц) просјек оцјена од 7,5 – 8,00..........................30 бодова,  
д) просјек оцјена од 7,01 – 7,49......................20 бодова и 
е) просјек оцјена од 6,0 – 7,00 .........................10 бодова.
(2) По основу оствареног успјеха за студенте прве 

године факултета, кандидату припадају бодови, како 
слиједи:

a) просјек оцјена од 4,5  и више........................30 бодова, 
б) просјек оцјена од 3,5 – 4,49 .......................20 бодова и
ц) просјек оцјена испод 3,5...............................10 бодова.

Члан 11. 
(Доношење одлуке и расписивање конкурса)

(1) Одлуку о расписивању јавног конкурса за остваривање 
права на бенефицију за упис у нову студијску/академску 
годину (у даљем тексту: конкурс) доноси Министарство.

(2) Текст јавног конкурса, образац пријаве и изјаве 
утврђује Министарство.   

(3) Конкурс обавезно садржи следеће податке о: 
a) називу органа који објављује конкурс, 
б) адреси органа којем се захтјеви подносе, 
ц) условима и критеријима, 
д) кандидатима који имају право бенефиције по конкурсу,
e) доказима које кандидати прилажу уз пријаву на 

конкурс,
ф) роковима за пријаву на конкурс и тачно назначеним 

роковима до када се  пријаве подносе,
г) правима и обавезама кандидата;
х) начину исплате средстава и
и) друге евентуално потребне податке.
(4) Конкурс се објављује на веб-страници Владе Кантона, 

од када и почиње рок за предају пријаве.  
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(5) Конкурс из става (4) овог члана може се информативно 
објавити на огласној табли Министарства и градској/
општинским службама за бранилачко-инвалидску заштиту (у 
даљем тексту: Служба), а може се доставити и кантоналним 
борачким савезима.

Члан 12. 
(Подношење пријаве)

(1) Пријава на конкурс, са потребном документацијом 
подноси се Министарству у року од 15 дана од дана наведеног 
у конкурсу. 

(2) Уз образац пријаве из члана 11. став (2) ове одлуке, 
кандидат је обавезан приложити сву документацију која је 
прописана у Анеxу  ове одлуке, који чини њен саставни дио. 

Члан 13.
(Именовање и састав Комисије) 

(1) Конкурсну процедуру проводи Комисија коју именује 
министар за борачка питања (у даљем тексту: министар), за 
сваку студијску/школску годину посебно.  

(2) Комисија има три члана.
(3) Чланови Комисије, на својој првој конститутивној 

сједници бирају предсједника Комисије.
(4) Комисија ради на сједницама и за свој рад одговара 

Министру.
(5) Чланови Комисије не могу бити лица, као ни чланови 

породичног домаћинства лица, која учествују у поступку за 
остваривање права по овој одлуци.

(6) Комисија је дужна размотрити пријаве у погледу 
благовремености и потпуности, утврдити број бодова по 
сваком од основа, укупан број бодова по критеријима и 
најкасније у року од 60 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс сачинити јединствене ранг листе кандидата 
ученика и студената и исте објавити на: веб-страници Владе 
Кантона, огласним таблама Министарства и Служби.

(7)  Ранг листа кандидата обавезно садржи:
a) презиме, име једног родитеља и име подносиоца 

захтјева,
б) број бодова по сваком од утврђених основа,  
ц) укупан број бодова по свим основима и 
д) поуку о правном лијеку са тачно назначеним роком до 

када се на исте могу изјављивати приговори. 
(8) Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија не 

узима у разматрање, а пријављени кандидати о истом се 
обавјештавају истицањем засебних листи кандидата из реда 
ученика и студената.

Члан 14. 
(Поступак по приговору и доношење коначне листе) 

(1) Незадовољни кандидат може поднијети приговор на 
листе из члана 13. ставови (6) и (8) у року од осам дана од дана 
назначеног на ранг листи.

(2) О приговорима на ранг листе кандидата одлучује 
министар, у року од 15 дана од дана истека рока за приговоре. 

(3) Коначне ранг листе кандидата ученика и студената 
утврђује министар.

Члан 15. 
(Уговор о остваривању права на бенефицију)

(1) На основу коначне ранг листе, министар са 
кандидатом закључује уговор којим се ближе уређују 
међусобна права и обавезе.

(2) Уговор из става (1) овог члана закључује се у року 
од 30 дана од дана истицања листи из члана 14. став (3) ове 
одлуке на веб-страници Владе Кантона.

(3)Кандидат који, у року из става (2) овог члана, 

не потпише уговор сматра се да је одустао од остварене 
бенефиције, изузев у случају уколико кандидат из 
оправданих разлога није у могућности потписати уговор о 
чему доставља доказ.

Члан 16.
(Приоритет код истог  броја бодова) 

Уколико на листи два или више кандидата имају исти 
укупан број бодова, изузев кандидата из члана 7. ове одлуке, 
предност по наведеном редосљеду има:

a) студент из породице РВИ са већим процентом 
инвалидитета,

б) студент из породице добитника већег ратног признања 
и одликовања и

ц) студент који је по основу члана 9. ове одлуке остварио 
већи број бодова.  

Члан 17.
(Исплата)

Исплата се врши једнократно на рачун корисника права 
на бенефицију отворен код банке, у складу са уговором. 

Члан 18.
(Ступање на снагу и објављивање одлуке)

Ова одлука ступа на снагу наредног дана након 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-02-015052/20
Тузла, 04.08.2020. године
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АНЕX 

Попис
потребне документације уз захтјев за 

бенефицију за упис у студијску/академску годину

Редни 
број: Назив документа Орган који издаје документ

1.
кућна листа кандидата у којој су наведени сви чланови породичног 
домаћинства, 

(оригинал или овјерена фотокопија)

Надлежна градска/општинска 
служба 

2.

a) за корисника права у статусу, PŠ-PB увјерење, 
б) за корисника права у статусу RVI или члана породице RVI последње 
рјешење на снази
ц) за корисника права у статусу DB - увјерење о дужини учешћа у ОS BiH
д) за корисника права у статусу добитника ратног признања и одликовања или 
члана породице последње рјешење на снази, 

(оригинал или овјерена фотокопија)

Градска/општинска служба 
надлежна за борачко- инвалидску 

заштиту за тачке: а), б) и ц) 

Група за питања војне евиденције 
за тачку д)

3.
 

доказ о запослењу свих пунољетних чланова домаћинства и висини 
сталних извора прихода 
-последња платна листа
и/или
-чек од ПИО пензије
и/или
увјерење надлежне градске/општинске службе о висини принадлежности 
из бранилачко-инвалидске заштите
и/или
за лица која имају регистровану самосталну дјелатност:
образац 2002 о плаћеним доприносима, за последња три мјесеца 
и/или
GPD и SPR обрасци годишње пријаве

(оригинал или овјерена фотокопија)

Порезна управа ФБиХ, 
Испоставе Порезне управе

или

Послодавац код којег је запослење

или

ПИО/МИО

4.

увјерење службе за запошљавање за све незапослене чланове домаћинства, 
а уколико се исти не воде на евиденцији службе за запошљавање, увјерење 
из испоставе порезне управе за све незапослене чланове домаћинства као 
доказ о статусу незапослености, 

(оригинал или овјерена фотокопија)

Служба за за запошљавање

или

Порезна управа ФБиХ
Испоставе порезне управе

5. увјерење о упису на редован студију 
(оригинал или овјерена фотокопија) Установе високог образовања 

6.

увјерење са утврђеним просјеком оцјена у претходно завршеној студијској 
години, а у случају уписа  прве године факултета просјек оцјена из 
претходне године редовног школовања или свједочанства о завршеном 
разреду

( оригинал или овјерена фотокопија)

Установе високог/средњег образовања

7. доказ  о уплаћеној првој рати уписнине - уплатница 
(оригинал или овјерена фотокопија) Установе високог  образовања 

8. доказ у упису у љетни семестар (приликом закључивања уговора о додјели 
средстава) Установе високог/средњег образовања  
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 26. став (2) 
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 
7/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
28.07.2020. године, д о н о с и 

О Д Л У К У
о одобравању средстава са потрошачке јединице 
11010011 – Радио-телевизија Тузланског кантона

I

Одобравају се финансијска средства у износу од 
200.000,00 КМ (словима: двијестотинехиљада конвертибилних 
марака) Јавном предузећу Радио-телевизија Тузланског 
кантона, на име опремања студија уништеног у пожару и 
набавку студијско-режијске телевизијске опреме.

II 

Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализују се са 
потрошачке јединице 11010011- Радио-телевизија Тузланског 
кантона, економски код 615400 – Капитални трансфери јавним 
предузећима, функционални код 0830.

III

Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће се у 
корист Јавног предузећа Радио-телевизија Тузланског кантона, 
уплатом на рачун  број: 132-100-03060800-16, отворен код НЛБ 
Банке д.д. Сарајево.

IV 

Задужује се Јавно предузеће Радио-телевизија Тузланског 
кантона да Министарству за културу, спорт и младе достави 
извјештај са документацијом о утрошку одобрених средстава 
из тачке I ове одлуке у року од 30 дана од утрошка средстава. 

V 

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 
за културу, спорт и младе, Министарство финансија и Јавно 
предузеће Радио-телевизија Тузланског кантона.

VI 

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

                                                                
Број: 02/1-11-7911-2/20

Тузла, 28.07.2020. године

780
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 82х. став (3)  тачка 
а) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 

7/20) и чланом 6. став (2) Закона о субвенцији за ублажавање 
посљедица узрокованих стањем несреће („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.07.2020. године, доноси

О Д Л У К У
о одобравању средстава корисницима субвенције по 

основу забране обављања дјелатности

I

Одобрава се исплата финансијских средстава за 
субвенционисање нето плате корисницима субвенције који 
испуњавају услове за додјелу субвенције по основу забране 
обављања дјелатности за мјесеце април и мај 2020. године, у 
појединачном мјесечном износу од 406,00 КМ  по запосленом 
раднику. 

II

Укупан износ одобрених средстава из тачке I 
ове одлуке је 2.798.152,00 КМ (словима: двамилиона 
седамстотинадеведесетосамхиљада стотинупедесетдвије 
конвертибилне марке). 

III

Саставни дио ове длуке је Преглед корисника који 
испуњавају услове за додјелу субвенције по основу забране 
обављања дјелатности. 

IV

Средства из тачке I ове одлуке реализоваће се са са 
потрошачке јединице 31010004 - „Средства за ублажавање 
посљедица изазваних пандемијом ЦОВИД-19“, економски 
код 614500  – „Субвенције приватним предузећима и 
предузетницима“ .

Уплата одобрених средстава извршиће се у износима и 
на трансакцијске рачуне корисника субвенције из Прегледа 
корисника који испуњавају услове за додјелу субвенције 
по основу забране обављања дјелатности из тачке III ове 
одлуке. 

V

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

VI

Корисници субвенције обавезни су додијељена средства 
користити намјенски и Министарству привреде доставити 
извјештај о утрошку одобрених средстава у року од 15 дана од 
дана дозначавања средстава на трансакцијски рачун корисника 
субвенције.  

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона”, 
изузев Прегледа из тачке III ове одлуке који ће бити објављен 
на веб страници Владе Тузланског кантона.

 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ВЛАДА Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
Број:  02/1-11-15490/20

Тузла, 28.07.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 82х. став (3)  тачка 
б) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 
7/20) и чланом 6. став (2) Закона о субвенцији за ублажавање 
посљедица узрокованих стањем несреће („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.07.2020. године, доноси

О Д Л У К У
о одобравању средстава корисницима субвенције по 

основу индиректно онемогућеног рада

I

Одобрава се исплата финансијских средстава за 
субвенционисање нето плате корисницима субвенције 
који испуњавају услове за додјелу субвенције по основу 
индиректно онемогућеног рада за мјесецe април и мај 2020. 
године, у појединачном мјесечном износу од 406,00 КМ  по 
запосленом раднику

II

Укупан износ одобрених средстава из тачке I ове одлуке је 
468.930,00 КМ (словима: четиристотинешездесетосамхиљада 
деветстотинатридесет конвертибилних марака),

III

Саставни дио ове длуке је Преглед корисника који 
испуњавају услове за додјелу субвенције по основу индиректно 
онемогућеног рада. 

IV

Средства из тачке II ове oлуке реализоваће се са  
потрошачке јединице 31010004- „Средства за ублажавање 
посљедица изазваних пандемијом COVID-19“  економски код 
614500 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима“ .

Уплата одобрених средстава извршиће се у износима и 
на трансакцијске рачуне корисника субвенције из Прегледа 
корисника који испуњавају услове за додјелу субвенције по 
основу индиректно онемогућеног рада из тачке III ове одлуке. 

V

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

VI

Корисници субвенције обавезни су додијељена средства 
користити намјенски и доставити Министарству привреде 
извјештај о утрошку одобрених средстава у року од 15 дана од 
дана дозначавања средстава на трансакцијски рачун корисника 
субвенције.  

VII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона”, 
изузев Прегледа из тачке III ове одлуке који ће бити објављен 
на веб страници Владе Тузланског кантона.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број:  02/1-11-15489/20
Тузла, 28.07.2020. године

782
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 7. став (3) Закона 
о субвенцији за ублажавање посљедица узрокованих стањем 
несреће („Службене  новине Тузланског кантона“, број: 6/20) и 
чланом 82г. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2020. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 16/19 
и 7/20), на приједлог Министарства финансија, Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 28.07.2020. године, доноси

О Д Л У К У
I

Износ субвенције, као помоћ корисницима за 
превазилажење посљедица насталих као резултат пандемије 
корона вируса за мјесец април 2020. године, утврђује се у 
износу 406,00 КМ. 

II

Новчана средства за субвенцију корисницима из тачке 
I ове одлуке исплатиће се из Буџета Тузланског кантона за 
2020. годину са потрошачког мјеста 31010004 - средства за 
ублажавање посљедица изазваних пандемијом COVID-19.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-11-15235-1/20
Тузла, 28.07.2020. године

783
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 7. став (3) Закона 
о субвенцији за ублажавање посљедица узрокованих стањем 
несреће („Службене  новине Тузланског кантона“, број: 6/20) 
и чланом 82г. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона 
за 2020. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
16/19 и 7/20), на приједлог Министарства финансија, Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 28.07.2020. 
године, доноси

О Д Л У К У
I

Износ субвенције, као помоћ корисницима за 
превазилажење посљедица насталих као резултат пандемије 
корона вируса за мјесец мај 2020. године, утврђује се у износу 
406,00 КМ. 

II

Новчана средства за субвенцију корисницима из тачке 
I ове длуке исплатиће се из Буџета Тузланског кантона за 
2020. годину са потрошачког мјеста 31010004 - средства за 
ублажавање посљедица изазваних пандемијом COVID-19.
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III

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-11-15235-2/20
Тузла, 28.07.2020. године

784
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 16. Закона о Заводу 
здравственог осигурања Тузланског кантона (“Службене 
новине Тузланског кантона”,  бр. 14/99, 15/33 и 7/15), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. 
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора

Завода здравственог осигурања Тузланског кантона

I

Фадил Имшировић, Азра Имшировић и Сафет 
Смајилбашић разрјешавају се дужности члана Управног 
одбора Завода здравственог осигурања Тузланског кантона.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-33-14503/20
Тузла, 14.07.2020. године

785
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 12/03, 34/03 и 65/13), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
14.07.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању чланова Управног одбора
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона

I

Бакир Мулахалиловић, Маида Мешић и Мехмед 
Бикодушић привремено се именују за чланове Управног 
одбора Завода здравственог осигурања Тузланског кантона 
на период утврђен Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 
02/1-33-13262/20 од 07.05.2020. године.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-33-14503-1/20
Тузла, 14.07.2020. године

786
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/08, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службене новине Федерација Босне и Херцеговине“, бр. 
12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 28.07.2020. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању Управног одбора Завода 

здравственог осигурања Тузланског кантона 

I

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

1.Емир Софтић, предсједник
2.Осман Јусуфовић, члан
3.Бакир Мулахалиловић, члан
4.Махир Хоџић, члан
5.Амир Золетић, члан
6.Заим Мушановић, члан
7.Маида Мешић, члан
8.Аднан Аљукић, члан
9.Мехмед Бикодушић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-30-15222/20
Тузла, 28.07.2020. године

787
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/08, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима („Службене 
новине Федерација Босне и Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03 и 
65/13), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
28.07.2020. године, доноси 

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

ЈУ Одгојни центар Тузланског кантона
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I

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

1.Авдо Мемић, предсједник
2.Амира Шадић, члан
3.Јасмин Хусановић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-04-14036/20
Тузла, 28.07.2020. године 

788
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Федерација 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању члана Управног одбора 

Јавне установе Служба за запошљавање 
Тузланског кантона

I

Санела Хусејновић именује се за члана Управног одбора 
Јавне установе Служба за запошљавање Тузланског кантона, 
на период од најдуже 90 дана.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-04-15617/20
Тузла, 04.08.2020. године

789
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 13. Закона 
о оснивању Јавне установе Босански културни центар  
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 13/97, 14/01 и 10/14), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 28.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Управног одбора Јавне установе Босански 

културни центар Тузланског кантона

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Босански 
културни центар Тузланског кантона, на период од 4 (четири) 
године, у следећем саставу:

1.Анела Селимовић, предсједник, 
2.Јасмин Хасић, члан и
3.Алмир Мешић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-30-4254-6/20
Тузла, 28.07.2020. године 

790
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17),  а у вези са чланом 11.  Закона о 
преузимању права и обавеза оснивача према Заводу за заштиту 
и коришћење културно-историјског и природног насљеђа 
Тузла („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/00 и 
1/12), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
21.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  именовању Управног одбора Јавне установе Завод 

за заштиту и коришћење  културно-историјског и 
природног насљеђа Тузла

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Завод за 
заштиту и коришћење културно-историјског и природног 
насљеђа Тузланског кантона, на период од 4 (четири) године, 
у следећем саставу:

1.Мемсуд Мешановић, предсједник
2.Едина Ахметовић, члан 
3.Семир Хаџимусић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-30-2442-1/20
Тузла, 21.07.2020. године

791
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
01/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 19. Закона о 
музејској дјелатности (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 10/02 и 13/11), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 21.07.2020. године, доноси
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Управног одбора Јавне установе 

Музеј источне Босне Тузла

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Музеј 
источне Босне Тузла, на период од 4 (четири) године, у 
следећем саставу:

1.Фикрет Мемић, предсједник, 
2.Мустафа Мујкић, члан и
3.Касим Мемић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-30-2446-6/20
Тузла, 21.07.2020. године

792
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 13. Одлуке 
о преузимању оснивачких права над Јавном здравственом 
установом Општа болница “Др. Мустафа Бегановић” 
Грачаница (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 
7/15), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
21.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Управног одбора ЈЗУ Општа болница 

„Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница

I

Именује се Управни одбор ЈЗУ Општа болница „Др. 
Мустафа Бегановић“ Грачаница, на период од 4 (четири) 
године, у следећем саставу:

1.Ферид Коњић, предсједник
2.Селмин Карић, члан
3.Ријад Дугић, члан
4.Елвиса Шабуљић, члан
5.Мирела Сулејмановић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-30-8106-4/20
Тузла, 21.07.2020. године

793
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 14. Закона 
о оснивању Јавне установе Заштићени пејзаж „Коњух“ 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/11 и 1/13), Влада 
Тузланског кантона на сједници одржаној дана 28.07.2020. 
године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
именовању Управног одбора Јавне установе 

Заштићени пејзаж “Коњух”

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Јавне 
установе Заштићени пејзаж “Коњух” Бановићи, на период 
од 4 (четири) године, у следећем саставу:

1.Фахрета Софтић, предсједник, 
2.Мелиса Голић, члан и
3.Адвија Чаушевић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А      Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-30-14720-8/20
Тузла, 28.07.2020. године 

794
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 14. Закона 
о оснивању Јавне установе Завод за одгој и образовање 
особа са сметњама у психичком и тјелесном развоја Тузла 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 12/99, 11/08, 2/12 
и 2/20) и чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 10/20 – 
пречишћени текст), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 14.07.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ Завод 

за одгој и образовање особа са сметњама у психичком и 
тјелесном развоју Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Завод за одгој 
и образовање особа са сметњама у психичком и тјелесном 
развоју Тузла, на период најдуже до 90 дана, у следећем 
саставу:

1. Ријалда Табаковић, предсједник
2. Аднан Мукиновић, члан
3. Мирела Жилић, члан
4. Муамер Јагањац, члан
5. Седин Хотовић, члан.
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II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-11/20
Тузла, 14.07.2020. године

795
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла 

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Славиновићи“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, 
у следећем саставу:

1. Медина Реџић, предсједник
2. Медина Лолић, члан
3. Ахмо Ибишевић, члан
4. Аријана Садиковић, члан
5. Сенка Дервишевић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.,

Број: 02/1-34-15511/20
Тузла, 04.08.2020. године

796
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

ЈУ ОШ „Сјењак“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Сјењак“ 
Тузла, на период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Дамир Муратовић, предсједник
2. Алиса Милкунић, члан

3. Нермина Турсић-Селмановић, члан
4. Адмила Хасић, члан
5. Мирзета Јахић, члан.

II

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

 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација  Босне и  Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-4/20
Тузла, 04.08.2020. године

797
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Нови 
Град“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Сабина Махмутбеговић, предсједник
2. Лејла Салкић, члан
3. Натира Хебиб, члан
4. Сулејман Љубовић, члан
5. Ифат Мумић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-9/20
Тузла, 04.08.2020. године

798
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ ОШ „Крека“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Крека“ 
Тузла, на период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:
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1. Сабина Девеџић, предсједник
2. Дамир Разић, члан
3. Садета Цена, члан
4. Алиса Омерчевић, члан
5. Сњежана Накичевић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-10/20
Тузла, 04.08.2020. године

799
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Мејдан“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Мејдан“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Асмир Селими, предсједник
2. Едиса Папрачанин, члан
3. Дамир Спахић, члан
4. Елдина Осмић, члан
5. Аида Хусејиновић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-18/20
Тузла, 04.08.2020. године

800
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Брешке“ Брешке, Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Брешке“ Брешке, Тузла, на период најдуже до 90 дана, 
у следећем саставу:

1. Џемал Хуремовић, предсједник
2. Сандра Ђаковић, члан
3. Асмир Бечић, члан
4. Мехмед Хасановић, члан
5. Анела Џафић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-19/20
Тузла, 04.08.2020. године

801
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Хусино“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Хусино“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Давор Тараде, предсједник
2. Ален Хасанбашић, члан
3. Алем Халиловић, члан
4. Индира Мешић, члан
5. Маријана Сабрановић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и  Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-35/20
Тузла, 04.08.2020. године
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802
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Јала“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у следећем 
саставу:

1. Азур Мемишевић, предсједник
2. Мурис Механовић, члан
3. Аида Газибеговић, члан
4. Сања Нишанџић, члан
5. Елвира Хоџић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-36/20
Тузла, 04.08.2020. године

803
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Горња Тузла“ Горња Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Горња Тузла“ Горња Тузла, Тузла, на период најдуже 
до 90 дана, у следећем саставу:

1. Мухамед Мујкановић, предсједник
2. Мелика Касумовић, члан
3. Селма Кушљугић, члан
4. Един Кушмић, члан
5. Алма Хаџиабдић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-37/20
Тузла, 04.08.2020. године

804
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћен текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Букиње“ Букиње, Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Букиње“ Букиње, Тузла, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Емир Ризво, предсједник
2. Емир Лолић, члан
3. Амира Волић, члан
4. Захида Морић, члан
5. Јасмина Ибришевић-Бећировић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

-Федерација Босне и Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А

Број: 02/1-34-15511-40/20
Тузла, 04.08.2020. године

805
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Центар“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Центар“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Амила Шећербеговић, предсједник
2. Азра Ибрахимовић, члан
3. Самира Дорић, члан
4. Алмира Куносић, члан
5. Менсур Бегић, члан. 
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II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-14468-15/20
Тузла, 04.08.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

806
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Пазар“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Пазар“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Маја Ћебић, предсједник
2. Ивана Живковић, члан
3. Наида Мркоњић, члан
4. Сенад Рехић, члан
5. Лејла Дивљак-Кустурица, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-18/20
Тузла, 04.08.2020. године

807
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

 ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци, Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Пасци“ Пасци, Тузла, на период најдуже до 90 дана, 
у следећем саставу:

1. Муамера Хасанчевић, предсједник

2. Бењамин Смајловић, члан
3. Ивана Иванек, члан
4. Сенад Куљанчић, члан
5. Абдулах Ђуловић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-20/20
Тузла, 04.08.2020. године

808
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Миладије“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Лејла Механовић, предсједник
2. Андреана Хусејновић, члан
3. Мајда Штумпф-Џаферагић, члан
4. Џана Карахмет, члан
5. Ана Марија Мирашчић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и  Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
   В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-21/20
Тузла, 04.08.2020. године

809
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу предсједника привременог Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Горња Ораховица“ 
Горња Ораховица, Грачаница
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810
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању предсједника привременог Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Горња Ораховица“ 
Горња Ораховица, Грачаница

I

Лејла Летић именује се за предсједника Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Горња Ораховица“ Горња Ораховица, 
Грачаница на период утврђен Рјешењем Владе Тузланског 
кантона, број: 02/1-34-8482-3/20 од 28.04.2020. године.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-22522-1/20
Тузла, 14.07.2020. године

I

Хасан Вехабовић разрјешава се дужности предсједника 
привременог Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња 
Ораховица“ Горња Ораховица, Грачаница.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-22522/20
Тузла, 14.07.2020. године

811
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Горња Ораховица“ 
Горња Ораховица, Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Горња Ораховица“ Горња Ораховица, Грачаница, на 
период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Лејла Летић, предсједник
2. Џенана Дедић, члан
3. Емира Ибрахимовић, члан
4. Маида Куртовић-Корић, члан
5. Ален Џафић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-22/20
Тузла, 04.08.2020. године

812
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Миричина“ 
Миричина, Грачаница

I

Хасија Кадић разрјешава се дужности члана Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Миричина“ Миричина, Грачаница.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-22522-2/20
Тузла, 14.07.2020. године

813
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању члана привременог Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Миричина“ Миричина, Грачаница

I

Сеад Бајић именује се за члана Школског одбора ЈУ 
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Основна школа „Миричина“ Миричина, Грачаница на 
период утврђен Рјешењем Владе Тузланског кантона, број: 
02/1-34-8482-1/20 од 28.04.2020. године.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-22522-3/20
Тузла, 14.07.2020. године

814
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Миричина“ 
Миричина, Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Миричина“ Миричина, Грачаница, на период најдуже 
до 90 дана, у следећем саставу:

1. Ријад Дугић, предсједник
2. Самир Дедић, члан
3. Сеад Бајић, члан
4. Вилдана Алић, члан
5. Амра Бараковић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-23/20
Тузла, 04.08.2020. године

815
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Ораховица“ 
Ораховица Доња, Грачаница

I

Мирсад Османбеговић и Анела Муратовић 
разрјешавају се дужности члана привременог  Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Ораховица“ Ораховица Доња, 
Грачаница.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-22522-4/20
Тузла, 14.07.2020. године

816
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Ораховица“ 
Ораховица Доња, Грачаница

I

Нермин Махмутовић и Нермин Дедић именују се за 
чланове привременог Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница на период утврђен 
Рјешењем Владе Тузланског кантона, број: 02/1-34-8482-2/20 
од 28.04.2020. године.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-22522-5/20
Тузла, 14.07.2020. године

817
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању - пречишћени текст  
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. 
године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Ораховица“ 
Ораховица Доња, Грачаница
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I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница, на период 
најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Сенад Кадић, предсједник
2. Нермин Махмутовић, члан
3. Мерсед Спахић, члан
4. Мухамед Вехабовић, члан
5. Нермин Дедић, члан 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-17/20
Тузла, 04.08.2020. године

818
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Малешићи“ 
Малешићи, Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Малешићи“ Малешићи, Грачаница, на период најдуже 
до 90 дана, у следећем саставу:

1. Фатима Дураковић, предсједник
2. Миралем Хусић, члан
3. Алмина Дедић, члан
4. Енес Мухаремовић, члан
5. Аида Дураковић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-1/20
Тузла, 14.07.2020. године

819
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 

кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Лукавица“ 
Лукавица, Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Лукавица“ Лукавица, Грачаница, на период најдуже до 
90 дана, у следећем саставу:

1. Азра Ђогић, предсједник
2. Алмедина Суљкановић, члан
3. Фикрет Аљић, члан
4. Самир Ђогић, члан
5. Алма Захировић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-5/20
Тузла, 14.07.2020. године

820
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Соко“ Соко, Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Соко“ Соко, Грачаница, на период најдуже до 90 дана, 
у следећем саставу:

1. Халид Ахметовић, предсједник
2. Елвира Закетовић, члан
3. Есад Сарајлић, члан
4. Сабина Вехабовић, члан
5. Хасан Хрвић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и  ерцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-6/20
Тузла, 14.07.2020. године
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821
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Доборовци“ 
Доборовци, Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Доборовци“ Доборовци, Грачаница, на период 
најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Џемал Куловић, предсједник
2. Џемал Захировић, члан
3. Халид Ахметовић, члан
4. Селма Муратовић, члан
5. Кемал Хускановић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-7/20
Тузла, 14.07.2020. године

822
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Џакуле“ Џакуле, Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Џакуле“ Џакуле, Грачаница, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Мирела Закетовић, предсједник
2. Асмир Џанановић, члан
3. Нихад Закетовић, члан
4. Елвир Мушић, члан
5. Мустафа Дрндић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-8/20
Тузла, 14.07.2020. године

823
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Хасан Кикић“ Грачаница, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Мирсад Летић, предсједник
2. Ариф Имамовић, члан
3. Алем Дедић, члан
4. Нихада Вршајевић, члан
5. Емина Авдагић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-9/20
Тузла, 14.07.2020. године

824
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Друга основна школа Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Друга 
основна школа Грачаница, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Недим Дедић, предсједник
2. Едиса Окић, члан
3. Анида Фазлић, члан
4. Ламија Делић-Пурач, члан
5. Лејла Хасић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-26/20
Тузла, 04.08.2020. године

825
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Сеона“ Аљковићи, Бановићи

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Сеона“ Аљковићи, Бановићи, на период најдуже до 
90 дана, у следећем саставу:

1. Мерима Мрахоровић, предсједник
2. Нура Мујарић - Делић, члан
3. Неџад Ејубовић, члан
4. Самира Лугавић, члан
5. Есмира Калабић, члан. 

II

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

 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468/20
Тузла, 14.07.2020. године

826
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Бановићи Село“ 
Бановићи Село, Бановићи

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Бановићи Село“ Бановићи Село, Бановићи, на 
период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Зехрудин Лугавић, предсједник
2. Лејла Бешић, члан
3. Нермина Салетовић, члан
4. Мустафа Маљишевић, члан
5. Армина Хасић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-10/20
Тузла, 14.07.2020. године

827
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора
 ЈУ Основна школа „Бановићи“ Бановићи

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ 
„Бановићи“ Бановићи, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Амир Бригић, предсједник
2. Елдина Хусић, члан
3. Џемал Бабић, члан
4. Мустафа Маљишевић, члан
5. Сенад Мујезиновић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-8/20
Тузла, 04.08.2020. године

828
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Гривице“ Бановићи
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I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Гривице“ Бановићи, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Нихада Достовић, предсједник
2. Тарик Шарић, члан
3. Зумрета Салетовић, члан
4. Биљана Ристић, члан
5. Мехмед Икановић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-25/20
Тузла, 04.08.2020. године

829
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Трештеница“
 Трештеница, Бановићи

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Трештеница“ Трештеница, Бановићи, на период 
најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Алемдар Авдић, предсједник
2. Мелиса Демировић, члан
3. Велида Мехмедановић, члан
4. Фатима Имамовић, члан
5. Јасминка Шарић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-38/20
Тузла, 04.08.2020. године

830
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 

кантона”, број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Клокотница“ 
Клокотница, Добој Исток

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Клокотница“ Клокотница, Добој Исток, на период 
најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Адмир Шишић, предсједник
2. Самир Мујкић, члан
3. Сабира Мехиновић, члан
4. Омер Хасанчевић, члан
5. Адмир  Мујкић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-2/20
Тузла, 14.07.2020. године

831
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Бријесница“
 Бријесница Велика, Добој Исток

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Бријесница“ Бријесница Велика, Добој Исток, на 
период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Нермин Буљић, предсједник
2. Хамза Мешић, члан
3. Емира Карић, члан
4. Мерсед Омеровић, члан
5. Наида Османбеговић, члан.

II

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

 
 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-3/20
Тузла, 04.08.2020. године
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832
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Челић“ Челић

I

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

1. Неџад Узејровић, предсједник
2. Армин Бешић, члан
3. Зекија Хрустановић, члан
4. Адела Малкић, члан
5. Мелиха Жутић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-14/20
Тузла, 04.08.2020. године

833
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, Челић 

I

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

1. Нермин Адемовић, предсједник
2. Самид Латифовић, члан
3. Мурвета Сукановић, члан
4. Насиха Мујчиновић, члан
5. Ахмет Шерифовић, члан.

II

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

 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-2/20
Тузла, 04.08.2020. године

834
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић

I

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

1. Мехмед Кахримановић, предсједник
2. Недим Куцаловић, члан
3. Мидхат Голаћ, члан
4. Али Томић, члан
5. Ешефа Салиховић, члан 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-39/20
Тузла, 04.08.2020. године

835
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Дубраве“ Дубраве Доње, Живинице

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Дубраве“ Дубраве Доње, Живинице, на период 
најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Елмир Кривалић, предсједник
2. Субхија Ашчић, члан
3. Емир Џамбеговић, члан
4. Фадила Халилчевић, члан
5. Халид Алибашић, члан. 
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II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-14468-16/20
Тузла, 04.08.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

836
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Шерићи“ Шерићи, Живинице 

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Шерићи“ Шерићи, Живинице, на период најдуже до 
90 дана, у следећем саставу:

1. Нермин Чаушевић, предсједник
2. Недим Клапић, члан
3. Алмир Накичевић, члан
4. Халида Пепић, члан
5. Јасмина Камберовић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-1/20
Тузла, 04.08.2020. године

837
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Прва основна школа Живинице

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Прва основна 
школа Живинице, на период најдуже до 90 дана, у следећем 
саставу:

1. Едис Нухановић, предсједник

2. Белма Хусагић, члан
3. Моника Тадић, члан
4. Недим Страшевић, члан
5. Мирела Ахметбеговић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-17/20
Тузла, 04.08.2020. године

838
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

 ЈУ Основна школа „Ђурђевик“ Ђурђевик, Живинице

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Ђурђевик“ Ђурђевик, Живинице, на период најдуже 
до 90 дана, у следећем саставу:

1. Алија Нуркић, предсједник
2. Емир Нишић, члан
3. Хилда Алић, члан
4. Јасна Халиловић, члан
5. Фикрет Мујић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-27/20
Тузла, 04.08.2020. године

839
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“ Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
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школа „Лукавац Мјесто“ Лукавац, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Нусрет Куртић, предсједник
2. Амела Крњић, члан
3. Ријада Осмић, члан
4. Зумрета Дајџић, члан
5. Елвир Хоџић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-19/20
Тузла, 04.08.2020. године

840
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Добошница“ Добошница, Лукавац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ 
„Добошница“ Добошница, Лукавац, на период најдуже до 
90 дана, у следећем саставу:

1. Јасмина Ћатић, предсједник
2. Мерима Омердић, члан
3. Невзад Јусуфовић, члан
4. Мирела Михајловић, члан
5. Дениса Хусић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-7/20
Тузла, 04.08.2020. године

841
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Пурачић“ Пурачић, Лукавац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Пурачић“ Пурачић, Лукавац, на период најдуже до 
90 дана, у следећем саставу:

1. Амела Дугоњић, предсједник
2. Емир Хајрић, члан
3. Мерсиха Карић, члан
4. Мирсад Дропић, члан
5. Ален Османовић, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-21/20
Тузла, 04.08.2020. године

842
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

 ЈУ Основна школа „Прокосовићи“
 Прокосовићи, Лукавац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Прокосовићи“ Прокосовићи, Лукавац, на период 
најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Аднан Османовић, предсједник
2. Един Милинкић, члан
3. Рејха Алић, члан
4. Лејла Хусић, члан
5. Елвиса Мемић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-24/20
Тузла, 04.08.2020. године

843
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
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новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Рапатница“ Рапатница, Сребреник

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Рапатница“ Рапатница, Сребреник, на период 
најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Мерсед Хоџић, предсједник
2. Мерсудин Џафић, члан
3. Суљо Јолдић, члан
4. Мелбин Брашњић, члан
5. Зијад Машић, члан.  

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14572-1/20
Тузла, 04.08.2020. године

844
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ 
„Сладна“ Сладна, Сребреник, на период најдуже до 90 дана, 
у следећем саставу:

1. Дамир Нишић, предсједник
2. Бајро Имшировић, члан
3. Рефија Халиловић, члан
4. Дамир Крџић, члан
5. Мирела Ковачевић, члан.

II

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

 
 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-6/20
Тузла, 04.08.2020. године

845
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Дубоки Поток“ 
Дубоки Поток, Сребреник

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Дубоки Поток“ Дубоки Поток, Сребреник, на период 
најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Јасмин Шкахић, предсједник
2. Нермина Софтић, члан
3. Самед Ликић, члан
4. Сенија Џанић, члан
5. Селмир Бећировић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-23/20
Тузла, 04.08.2020. године

846
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Градачац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Иван Горан Ковачић“ Градачац, на период најдуже до 
90 дана, у следећем саставу:

1. Енир Шакић, предсједник
2. Самир Хећимовић, члан
3. Мирзета Мехић, члан
4. Елвира Хрнић, члан
5. Негрин Авдић, члан.

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-11/20
Тузла, 04.08.2020. године

847
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Мехмед-бег Капетановић Љубушак“ 
Срнице Доње, Градачац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Мехмед-бег Капетановић Љубушак“ Срнице Доње, 
Градачац, на период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Нурија Суљић, предсједник
2. Аленка Ахмедбашић, члан
3. Јусуф Ибрановић, члан
4. Фатима Кораћ, члан
5. Замир Курбашић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-15/20
Тузла, 04.08.2020. године

848
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Едхем Мулабдић“ 
Међиђа Доња, Градачац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Едхем Мулабдић“ Међиђа Доња, Градачац, на 
период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Един Токић, предсједник
2. Дамир Ђонлић, члан
3. Нихад Вејзовић, члан

4. Маида Искрић, члан
5. Мустафа Мулаомеровић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-28/20
Тузла, 04.08.2020. године

849
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Тојшићи“ Тојшићи, Калесија

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Тојшићи“ Тојшићи, Калесија, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Санел Хоџић, предсједник
2. Аднан Кулић, члан
3. Мирела Гутић, члан
4. Нијаз Дукић, члан
5. Един Шмигаловић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-14/20
Тузла, 04.08.2020. године

850
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона о 
основном одгоју и образовању - пречишћени текст  (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Вуковије“ 
Вуковије, Калесија
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I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Вуковије“ Вуковије, Калесија, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Мехмед Имамовић, предсједник
2. Асмир Рожњаковић, члан
3. Елвис Османовић, члан
4. Халид Мешановић, члан
5. Мирнес Јукановић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-20/20
Тузла, 04.08.2020. године

851
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња рударска школа Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња рударска школа Тузла, на период најдуже до 90 дана, 
у следећем саставу:

1. Сеид Ножиновић, предсједник
2. Харис Смајловић, члан
3. Елведин Биједић, члан
4. Бегзада Ћосић, члан
5. Едвард Софтић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-5/20
Тузла, 04.08.2020. године

852
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија 
„Исмет Мујезиновић“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Мирел Мишковић, предсједник
2. Алмир Хрњић, члан
3. Едина Атиковић, члан
4. Сенада Мустафић, члан
5. Миља Јогунчић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-12/20
Тузла, 04.08.2020. године

853
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња електротехничка школа Тузла, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Адиса Мехић, предсједник
2. Мирза Јаровић, члан
3. Џенан Ђипа, члан
4. Салих Сарачевић, члан
5. Шејла Карамехмедовић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-22/20
Тузла, 04.08.2020. године
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854
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

ЈУ Средња економско-трговинска школа Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Средња 
економско-трговинска школа Тузла, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Елмедина Хусагић, предсједник
2. Емир Јахић, члан
3. Кенан Накичевић, члан
4. Амела Шехић, члан
5. Исмет Калић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-30/20
Тузла, 04.08.2020. године

855
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Мјешовита средња саобраћајна школа Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња саобраћајна школа Тузла, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Амела Бајровић, предсједник
2. Емина Рамић, члан
3. Шефик Шарић, члан
4. Анида Шехановић, члан
5. Нермина Јахић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-31/20
Тузла, 04.08.2020. године

856
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија 
„Меша Селимовић“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Зијад Бабајић, предсједник
2. Мелада Хусеинагић, члан
3. Алма Бербић, члан
4. Амира Хасић, члан
5. Маида Мишковић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-32/20
Тузла,  04.08.2020. године

857
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Мјешовита средња хемијска школа Тузла

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња хемијска школа Тузла, на период најдуже до 90 дана, 
у следећем саставу:

1. Вања Бајрами, предсједник
2. Аида Синановић, члан
3. Алмир Азабагић, члан
4. Јасна Рахимић, члан
5. Елведин Шарић, члан.
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II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-33/20
Тузла, 04.08.2020. године

858
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 125. Закона о средњем 
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, 
број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Мјешовита средња школа „Хасан Кикић“ Градачац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња школа „Хасан Кикић“ Градачац, на период најдуже до 
90 дана, у следећем саставу:

1. Михрет Синановић, предсједник
2. Мехмедалија Талетовић, члан
3. Осман Осмић, члан
4. Есад Пашалић, члан
5. Хусејн Јукан, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-3/20
Тузла, 14.07.2020. године

859
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 125. Закона о средњем 
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, 
број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи

I

Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња школа 
Бановићи, на период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Асмир Нурковић, предсједник
2. Винко Терзић, члан

3. Мирзет Шехић, члан
4. Мирсад Фајић, члан
5. Зилкадир Чолић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-4/20
Тузла, 14.07.2020. године

860
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 125. Закона о средњем 
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, 
број: 10/20 – пречишћени текст), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  именовању привременог Школског одбора ЈУ 
Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија 
„Др. Мустафа Камарић“ Грачаница, на период најдуже до 90 
дана, у следећем саставу:

1. Мерсиха Закетовић, предсједник
2. Един Шаковић, члан
3. Џана Салихефендић, члан
4. Сенад Топић, члан
5. Неџад Шестан, члан. 

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

Број: 02/1-34-14468-12/20
Тузла, 14.07.2020. године

861
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница 

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња школа Грачаница, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:
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1. Селма Дедић, предсједник
2. Елвир Топчагић, члан
3. Нихад Авдић, члан
4. Недим Моралић, члан
5. Азијада Хусић, члан.

II

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

 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-16/20
Тузла, 04.08.2020. године

862
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју – пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 28.07.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња школа Добој Исток

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња школа Добој Исток, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Елма Бркичевић, предсједник
2. Јасмина Тухољак, члан
3. Алмир Хусаковић, члан
4. Мустафа Спахић, члан
5. Сенад Џанић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-14468-13/20
Тузла, 28.07.2020. године 

863
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 

Мјешовита средња економско-хемијска школа Лукавац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња економско-хемијска школа Лукавац, на период најдуже 
до 90 дана, у следећем саставу:

1. Шехида Мујић, предсједник
2. Мерсиха Карић, члан
3. Нихрета Фркић, члан
4. Нермин Мустајбашић, члан
5. Идин Морањкић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-13/20
Тузла, 04.08.2020. године

864
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. Закона о 
средњем образовању и одгоју - пречишћени текст (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња школа „Муса Ћазим Ћатић“ 

Кладањ

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња школа „Муса Ћазим Ћатић“ Кладањ, на период најдуже 
до 90 дана, у следећем саставу:

1. Армин Кадрић, предсједник
2. Муриз Хајдаревић, члан
3. Алма Мухић, члан
4. Алиса Салиховић, члан
5. Ернад Бехлуловић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-29/20
Тузла, 04.08.2020. године

865
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 124. и 125. 
Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени текст 
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(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 10/20), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 04.08.2020. 
године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора

ЈУ Гимназија Живинице

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија 
Живинице, на период најдуже до 90 дана, у следећем 
саставу:

1. Мирела Шабановић, предсједник
2. Тања Павловић, члан
3. Сабина Хаџић-Ћосић, члан
4. Максуда Муратовић Смоло, члан
5. Ерна Лучић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-15511-34/20
Тузла, 04.08.2020. године

866
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 
и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2) Закона 
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона”, бр.16/19 и 7/20), 
министар финансија доноси 

РЈЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода у 

Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 

I.

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20) 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
на потрошачком мјесту 14010001, у дијелу распореда 
расхода у дијелу трансфера (извор 50) у износу од 
200.000,00 КМ.

II.

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин: 

на терет економских кодова:
614200 - Текући трансфери појединцима, 
                функционални код 0421              150.000,00 КМ
615500 - Капитални трансфери приватним
               предузећима и предузетницима,      
                 функционални код 0421                       50.000,00 КМ                

 у корист економског кода:
615200 - Капитални трансфери појединцима,        
               функционални код  0421             200.000,00 КМ

III.

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 

IV.

Ова рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине- МИНИСТАР

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11- 15601/20
Тузла, 29.07.2020. године

867
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 
и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину 
(”Службене новине Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20), 
министар финансија доноси 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели издатака 

у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 

I.

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
издатака у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), 
Влади Тузланског кантона на потрошачком мјесту 11010002 – 
Капитални издаци за кориснике буџетских средстава у дијелу 
распореда расхода из буџета у износу 8.000,00 КМ.

II.

Прерасподјела планираних издатака извршиће се на 
следећи начин: 

на терет економског кода:
821500 - Набавка сталних средстава     
                у облику права                                8.000,00 КМ
                 

у корист економског кода:
821300 - Набавка опреме                                8.000,00 КМ

III.

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

IV.

Ова рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине- МИНИСТАР

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11-15701/20
Тузла, 05.08.2020. године 
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868
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији 

БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези 
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20), министар финансија 
доноси 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода

у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 

I.

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на 
потрошачком мјесту 24030001 – ЈУ МСШ Бановићи, у дијелу 
распореда расхода из буџета у износу од 916,00 КМ.

II.

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин: 

на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених          916,00 КМ
        субаналитика АА0006,
              функционални код 1011

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,         916,00 КМ

субаналитика  АА0005,
функционални код  1030

III.

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ МСШ 
Бановићи.

IV.

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

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине- МИНИСТАР

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11-15980/20
Тузла, 10.08.2020. године

869
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији 

БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези 
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20), министар финансија 
доноси 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода

у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 

I.

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на потрошачком 
мјесту 24030023 – ЈУ Бехрам-бегова медреса Тузла, у дијелу 
распореда расхода из буџета у износу од 65,00 КМ.

II.

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин: 

на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених          65,00 КМ

субаналитика АА0006, 
функционални код 1011

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,            65,00 КМ

субаналитика  АА0005,
функционални код  1030

III.

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Бехрам-
бегова медреса Тузла.

IV.

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

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине- МИНИСТАР

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11-15983-1/20
Тузла, 10.08.2020. године

870
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији 

БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези 
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20), министар финансија 
доноси 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода

у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 

I.

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на потрошачком 
мјесту 24030010 – ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла, 
у дијелу распореда расхода из властитих прихода, у износу од 
3.000,00 КМ.

II.

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин:  
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на терет економског  кода:
613900 - Уговорене и друге посебне               3.000,00 КМ

услуге, 
функционални код 0922

   
у корист економског кода:
613800 - Издаци осигурања, банковних       3.000,00 КМ

услуга и услуга платног промета,
функционални код 0922 

III.

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Мјешовита 
средња хемијска школа Тузла.

IV.

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

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине МИНИСТАР

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11-15983/20
Тузла, 11.08.2020. године

871
На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији 

БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), а у вези 
са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20), министар финансија 
доноси 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода

у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 

I.

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на потрошачком 
мјесту 24020079 – ЈУ ОШ „Соко“ Грачаница, у дијелу распореда 
расхода из буџета у износу од 1.600,00 КМ.

II.

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин: 

на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге     1.600,00 КМ

функционални код 0912

у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,         100,00 КМ

субаналитика АА0004, 
функционални код  1020

611200 - Накнаде трошкова запослених,     1.500,00 КМ
субаналитика АА0005, 
функционални код  1030

III.

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ „Соко“ 
Грачаница.

IV.

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

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине МИНИСТАР

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11-15980-1/20
Тузла, 11.08.2020. године

872
На основу чланова 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), 
а у вези са чланом 42. став (1) и став (2) Закона о извршењу 
Буџета Тузланског кантона за 2020. годину (”Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 16/19 и 7/20), министар финансија 
доноси 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину 

I.

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20), на 
потрошачком мјесту 24020056 – ЈУ ОШ „Липница“ Липница, 
Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 300,00 
КМ.

II.

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин: 

на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених           300,00 КМ

субаналитика АА0002, 
функционални код 0912

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,         300,00 КМ

субаналитика  АА0004, 
функционални код  1020

III.

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

IV.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
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Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине- МИНИСТАР

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

Број: 07/1-11-16039/20
Тузла, 11.08.2020. годин

873
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим 

органима управе Тузланског кантона – пречишћени текст 
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 10/18) и члана 
41. Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени 
текст („Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/20), 
Министарство образовања и науке Тузланског кантона доноси

ИЗМЈЕНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И 
ПРОГРАМА

за стручно звање економски техничар – царински смјер 

I

У Наставном плану и програму за стручно звање 
економски техничар – цариснки смјер („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 5/16), у дијелу назива предмета, 
мијења се:

- У дијелу 4. СТРУЧНОТЕОРИЈСКИ ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ, у колони „НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ“ текст 
„Пословна информатика“ мијења се текстом „Царински 
систем и царински поступак“;

- У дијелу 4. СТРУЧНОТЕОРИЈСКИ ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ, у колони „НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ“ текст 
„Економска математика“ мијења се текстом „Менаџмент“.

II

Министарство образовања и науке Тузланског кантона 
Измјене Наставног плана и програма за стручно звање 
економски техничар – царински смјер доставиће школама.

III

Измјене Наставног плана и програма за стручно звање 
економски техничар – царински смјер примјењиваће се од 
школске 2020/2021. године.

IV

Измјене Наставног плана и програма за стручно 
звање економски техничар – царински смјер објавиће се у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине- М И Н И С Т Р И Ц А

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке Фахрета Брашњић, проф., с.р.

Број: 10/1-34-11079-2/20
Тузла, 04.08.2020. године

874
На основу члана 23. став (2) алинеја 5) Закона о 

министарствима и другим органима управе Тузланског кантона 
- пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 10/18) и члана 8. став 1. Уредбе о начину и поступку 
утврђивања плата, накнадама и другим материјалним правима 
службеника и намјештеника у органима управе („Службене 

новине Тузланског кантона“, бр. 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 
13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11, 5/11 и 6/11), министар за културу, 
спорт и младе доноси

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о основама и мјерилима 
за утврђивање плата и других личних примања 

упосленика у јавним установама у области културе

Члан 1. 
У Правилнику о основама и мјерилима за утврђивање 

плата и других личних примања запосленика у јавним 
установама у области културе („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 2/04, 2/08, 11/09, 10/10, 9/14, 9/18 и 16/18), број: 
10/1-14-3426/07 од 15.05.2007. године и број: 10/01-14-027964-
1/16 од 07.09. 2016. године, члан 20. мијења се и гласи:

„Радници у области културе на подручју Тузланског 
кантона разврставају се у тринаест платних разреда и за сваки 
платни разред утврђује се коефицијент за обрачун основне 
плате у следећим вриједностима :

Платни разред:
I платни разред .......................................................... 3,33
II платни разред ........................................................ 3,18
III платни разред ....................................................... 3,15
IV платни разред ........................................................3,11
V платни разред ........................................................ 2,95
VI платни разред ...................................................... 2,78
VII платни разред ..................................................... 2,34
VIII платни разред .....................................................2,29
IX платни разред ...................................................... 1,97
X платни разред ........................................................ 1,79
XI платни разред ...................................................... 1,55
XII платни разред ..................................................... 1,34
XIII платни разред ................................................. 1,20.“

Члан 2.
Установе културе су дужне у року од осам дана од дана 

ступања на снагу овог правилника ускладити своје опште акте.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном давања сагласности 

Владе Тузланског кантона, а примјењује се од 01.04.2020. 
године.

Члан 4.
Овај правилник ће бити објављен у „Службеним 

новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине М И Н И С Т А Р

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство за културу, спорт 

и младе Срђан Мићановић, с.р.

Број: 11/1-02-10934/20 
Тузла, 27.05.2020. године

875
На основу члана 50. став (2) Закона о шумама ("Службене  

новине Тузланског кантона“, број: 7/17), члана 69. тачка 12. и 
члана 72. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона 
за 2020. годину („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 16/19 и 7/20), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у Влади Тузланског кантона доноси
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ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
ПРИКУПљЕНИх ПО ОСНОВУ ЗАКОНА 

О ШУМАМА  ЗА 2020. ГОДИНУ
I. законски основ за доношење програма утрошка 
средстава 

Чланом 50. став (2) Закона о шумама ("Службене  новине 
Тузланског кантона“, бр. 7/17 и 8/20) је прописано да ће се 
намјенска средства прикупљена по основу члана 47. став (2) 
овог Закона, трошити по Програму утрошка средстава, који на 
приједлог Кантоналне управе за шумарство доноси министар, 
а на који сагласност даје Влада Тузланског кантона.

Чланом 72. став (2) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2020. годину,  прописано је да ће се 
распоред средстава из члана 69. тачка 12., вршити у складу 
са Програмом утрошка средстава прикупљених у складу са 
Законом о шумама, који доноси ресорно министарство, а на 
који сагласност даје Влада Кантона. На основу донесеног 
програма, ресорно министарство доноси појединачне одлуке 
о одобравању финансијских средстава.

II. приступ изради програма утрошка средстава 

Чланом 47. став (2) Закона о шумама дефинисано је 
обезбјеђивање средстава из накнада, а чланом 50. став (1) 
дефинисано је коришћење намјенских средстава која су приход 
Тузланског кантона. 

Израда Програма утрошка средстава прикупљених по 
основу Закона о шумама за 2020. годину /у даљем тексту: 
Програм/ је базирана на праћењима годишњег износа 
прикупљених средстава по свим врстама прихода у  претходним 
годинама и планираном износу убирања тих средстава у току 
текуће буџетске године. 

Буџетом Тузланског кантона за 2020. годину („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 16/19 и 7/20) на позицији 
потрошачке јединице 14050001 Кантонална управа за шумарство 
планирано је да се у 2020. години утроши 3.303.565,00 КМ 
намјенских средстава. 

Средства за реализацију овог програма ће се обезбиједити 
од планираних уплата намјенских средстава по основу Закона о 
шумама у 2020. години, по основу образаца обрачуна накнада 
за коришћење шума и осталих накнада (ОНШТК обрасци) за 
2020. годину, као и заосталих обавеза по основу накнада за 
коришћење шума које су настале до дана престанка примјене 
Закона о шумама и Уредбе о шумама ФБиХ у укупном износу 

од 3.303.565,00 КМ. 
Расподјела утрошка ових средстава је директно везана за:
-  Послове Кантоналне управе за шумарство који су 

прописани чланом 45. Закона о шумама односно расподјела 
средстава је планирана према обавезама прописаним Законом 
о шумама и то тако да је по приоритетима, расподјела извршена 
спрам расположивих средстава на начин да се измире све текуће 
обавезе, а да се дио средстава који премашује текуће обавезе 
распоређује према утврђеним критеријима који су дати у овом 
програму.

III. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 

Када је у питању одређивање критерија по којима је 
планирана расподјела средстава, важно је нагласити, а то је 
и раније наведено, да се расподјела средстава врши према 
Закону о шумама. Редослијед одабира и усвајања пројеката 
који се финансирају врши се према следећим приоритетима:

• Обавезе које су прописане Законом о шумама
• Финансирање рада чуварске службе у складу са 

Споразумом
• Обавезе које произилазе из текућег пословања 
• Обавезе које су створене при реализацији капиталних 

пројеката
• Пројекти и програми директно везани за послове 

Кантоналне управе за шумарство
• Пројекти који имају за циљ да унаприједе стање шума 

и шумарства 
• Обавезе које су наслијеђене из ранијег периода
• Пројекти који доприносе да се унаприједе 

општекорисне функције шума
• Пројекти којима се подстиче и развија научно-

истраживачки рад у области шумарства

IV.  ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА

Правилником о начину уплате јавних прихода буџета 
и ванбуџетских фондова на територији Федерације Босне 
и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, бр. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 
55/18, 105/18, 18/19 и 41/19 /у даљем тексту: Правилник/), 
прописан је начин уплате јавних прихода на територији 
Федерације Босне и Херцеговине који се остварују у складу са 
Уредбом о шумама ФБиХ, Законом о шумама ФБиХ и Законом 
о шумама Тузланског кантона

Р. бр. НАЗИВ  ПРИХОДА ВРСТА  
ПРИХОДА ИЗНОС У КМ

1. Накнада  за опште корисне функције шума 722451 30.100,00

2. Накнада  за обављање стручних  послова у приватним шумама 722452 10,00

3. Накнада  за издвајање из шумско-привредног подручја 722453 0,00

4. Накнада  за коришћење државних шума 722454 0,00

5. Накнада  у поступку промјене намјене шумског земљишта (крчење шума) 722455 391.000,00

6. Накнада по основу права служности државног шумског земљишта 722456 0,00

7. Накнада  по основу закупа државног шумског земљишта 722457 0,00

8. Накнада  за експроприсано државно шумско земљиште 722458 0,00

9. Остали приходи за коришћење заштиту и унапређење шума 722459 0,00

Укупно  (Све врсте прихода) 421.110,00

Табела IV 1. Преглед накнада за коришћење, заштиту и унапређење шума утврђене прописима ФБиХ (Уредба о шумама 
ФБиХ) (Приход 10)
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Такође, наведеним Правилником је прописано да се заостале обавезе по основу накнада за коришћење шума, које 
су настале до дана престанка примјене Закона о шумама ФБиХ уплаћују и распоређују на начин и по прописима који су 
важили до дана престанка примјене тог Закона.

Табела IV 2. Преглед накнада за коришћење, заштиту и унапређење шума утврђене прописима ФБиХ (Закон о шумама 
ФБиХ) (Приход 4)

Р. бр. НАЗИВ  ПРИХОДА ВРСТА  
ПРИХОДА ИЗНОС У КМ

1. Накнада за коришћење опште корисних функција шума 722541 42.000,00

2. Средства за проширену биолошку репродукцију шума 722542 580,00

3. Накнада за крчење шума 722543 5.500,00

4. Накнада за ограничење коришћења шума 722544 0,00

5. Средства  за  једноставну биолошку репродукцију шума 722545 0,00

6. Средства за промет шума 722546 0,00

Укупно (Све врсте прихода) 48.080,00

Табела IV 3. Преглед накнада за коришћење, заштиту и унапређење шума утврђене кантоналним прописима (Закон о 
шумама ТК) (Приход 14)

Р. бр. НАЗИВ  ПРИХОДА ВРСТА 
ПРИХОДА ИЗНОС У КМ

1. Накнада  за опште корисне функције шума утврђена кантоналним прописима 722471 1.689.306,00

2. Накнада за обављање стручних послова у приватним шумама утврђена 
кантоналним прописима 722472 510.000,00

3. Накнада за издвајање из шумско-привредног подручја 722473 0,00

4. Накнада за коришћење државних шума утврђена кантоналним прописима 722474 528.069,00

5. Накнада у поступку промјене намјене шумског земљишта (крчење шума) по 
кантоналним прописима 722475 25.000,00

6. Накнада по основу права служности државног шумског земљишта утврђена 
кантоналним прописима 722476 19.000,00

7. Накнада  по основу закупа државног шумског земљишта утврђена 
кантоналним прописима 722477 48.000,00

8. Остали приходи за коришћење, заштиту и унапређење шума утврђени 
кантоналним прописима 722479 15.000,00

Укупно (Све врсте прихода) 2.834.375,00

Табела IV 4. Сума прихода по свим врстама прихода  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Табела IV 1. Преглед накнада за коришћење, заштиту и унапређење шума утврђене прописима ФБиХ 
(Уредба о шумама ФБиХ) (Приход 10) 421.110,00

Табела IV 2. Преглед накнада за коришћење, заштиту и унапређење шума утврђене прописима ФБиХ 
(Закон о шумама ФБиХ) (Приход 4) 48.080,00

Табела IV 3. Преглед накнада за коришћење, заштиту и унапређење шума утврђене кантоналним 
прописима (Закон о шумама ТК) (Приход 14) 2.834.375,00

Укупно приходи у 2020. години 3.303.565,00
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V.  Расходи (улагања) средстава ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела V 1. Расходи (улагања) средстава за 2020. годину

Редни 
број

Економски 
код НАЗИВ СТАВКЕ

План за  2020. годину 
(КМ)

1. 610000 ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ 25.700,00

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 0,00

1.1.1 611100 Бруто плате и накнаде плата 0,00

1.1.2. 611200 Накнаде трошкова запослених     0,00

1.2. 612000 Доприноси послодаваца и остали доприниоси 0,00

1.2.1. 612100 Доприноси послодаваца 0,00

1.3. 613000 Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге 25.700,00

1.3.1. 613100 Путни трошкови 3.500,00

1.3.2. 613200 Издаци за енергију 0,00

1.3.3. 613300 Издаци за комуникацију и комуналне услуге 0,00

1.3.4. 613400 Набавка материјала и ситног инвентара 0,00

1.3.5. 613500 Издаци за услуге превоза и горива 15.100,00

1.3.6. 613600 Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине 0,00

1.3.7. 613700 Издаци за текуће одржавање 2.500,00

1.3.8. 613800 Издаци осигурања, банковних услуга и услуга платног промета 4.600,00

1.3.9. 613900 Уговорене и друге посебне услуге 0,00

1.4. 614000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ РАСХОДИ 3.277.865,00
1.4.1. 614300 Текући трансфери непрофитним организацијама 500,00
1.4.2. 614400 Субвенције јавном предузећу 3.267.365,00

1.4.2.1. 614400 Финансирање рада чуварске службе за 2020 год. 1.818.565,00

1.4.2.2. 614400

Биолошка обнова шума у обиму већем од оног који је предвиђен 
шумско-господарском основом (Реконструкција деградираних и 
изданачких шума, пошумљавање голети и крша и других пројеката 
унапређења општекорисних функција шума), те друге намјене за 
унапређење шума - Пројекти изградње, реконструкције и одржавања 
шумских камионских путева

1.448.800,00

1.4.3. 614800 Други текући расходи (Поврат погрешно уплаћених средстава према 
Кантоналној управи за шумарство) 10.000,00

2. 820000 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 0,00

2.1. 821000 Издаци за набавку сталних средстава 0,00

2.1.1. 821200 Набавка грађевина 0,00

2.1.2. 821300 Набавка опреме 0,00

2.1.3 821500 Набавка сталних средстава у облику права 0,00

УКУПНО РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ (1+2) 3.303.565,00

VI. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПРОГРАМА 

Надзор над спровођењем овог програма вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде путем 
Кантоналне управе за шумарство.

VII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Појединачне одлуке за реализацију Програма, на приједлог Кантоналне управе за шумарство, доносиће министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

VIII. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ПРОГРАМА

Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Програма утрошка средстава прикупљених по основу Закона о 
шумама за 2020. годину, број: 04/1-11-7405-1/20 од  07.04.2020.  године, на који је Влада Тузланског кантона дала сагласност 
Одлуком број: 02/1-11-7405-1/20 од 08.04.2020. године.
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Овај програм ступа на снагу даном добијања 
сагласности Владе Тузланског кантона и биће објављен у 
„Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Тузлански кантон М и н и с т а р
Министарство пољопривреде

шумарства и водопривреде Мустафа Шакић, дипл.оецц., с.р.

Број: 04/1-11-13883/20
Тузла, 23.06.2020. године

876
На основу члана 38а. став (3) Правилника о начину 

остваривања права из обавезног здравственог осигурања 
(''Службене новине Федерације БиХ'', бр. 31/02 и 20/19) и 
члана 10. Статута Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона (''Службене новине Тузланског кантона'', број: 4/16), 
Управни одбор Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, на IX телефонској сједници одржаној 30.07.2020. 
године, доноси

ПРАВИЛНИК 
о суфинансирању трошкова пружених 
здравствених услуга за осигурана лица

Завода здравственог осигурања Тузланског кантона

I – Опште одредбе

Члан 1.
(1) Овим правилником утврђују се критерији, начин 

и поступак остваривања права осигураних лица Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона на суфинансирање 
трошкова пружених здравствених услуга у иностранству, 
те за суфинансирање трошкова обављене биомедицински 
потпомогнуте оплодње (у даљем тексту: БМПО).

(2) Финансирање услуга из члана (1) овог правилника 
обезбјеђује се из средстава Завода здравственог осигурања 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Завод) утврђених у 
финансијском плану за сваку календарску годину, а на начин 
да утврђени износ не смије угрозити обављање финансирања 
редовног пословања Завода.

II  - Одобравање финансијске помоћи за лијечење у 
иностранству

Члан 2.
(1) Осигураним лицима може се одобрити финансијска 

помоћ за лијечење обољења која се не могу лијечити у 
Федерацији БиХ, односно у Босни и Херцеговини.

(2) Одобравање финансијске помоћи у складу са овим 
Правилником вршиће се само за лијечење обољења, стања 
и повреда која се не финансирају од Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ, а по основу 
важећег Правилника о условима и поступку упућивања 
осигураних лица на лијечење у иностранство.

Члан 3.
(1) Финансијска помоћ се утврђује у висини од 20% од 

износа плаћеног рачуна за лијечење, а највише до 20.000,00 
КМ у складу са Финансијским планом Завода за текућу годину. 

(2) Изузетно од претходног става, осигураним лицима, 
дјеци до напуњених 18. година живота може се одобрити 

финансијска помоћ у висини износа плаћеног рачуна за 
лијечење, а највише до 50.000,00 КМ у складу са Финансијским 
планом Завода за текућу годину.

(3) За утврђивање добне границе за одобравање 
финансијске помоћи за осигурана лица из претходног става 
овог члана, потребно је да осигурано лице у вријеме обављене 
здравствене услуге, односно лијечења није напунило 18 година 
живота.

(4) Финансијска помоћ за лијечење у иностранству не 
обухвата: трошкове превоза, трошкове за пратиоца, трошкове 
смјештаја, набавке лијекова и других медицинских средстава, 
контролне прегледе, као ни остале трошкове који настану 
приликом одласка на лијечење у иностранство. 

Члан 4.
Поступак за одобравање финансијске помоћи за лијечење 

обављено у иностранству покреће се по захтјеву осигураног 
лица који се подноси у пословници здравственог осигурања 
надлежној према мјесту пребивалишта осигураног лица.

Члан 5.
(1) Уз захтјев за одобравање финансијске помоћи 

осигурано лице је обавезно приложити следећу документацију:
a) копију налаза или отпусног писма из уговорне 

здравствене установе са подручја Тузланског кантона којим је 
препоручено обављање здравствене услуге у иностранству, а 
које претходи одласку на лијечење у иностранство, 

б) оригинал мишљење Конзилија љекара ЈЗУ УКЦ Тузла 
образованог за остваривање права на финансијску помоћ за 
лијечење у иностранству или оригинал мишљење Конзилија 
надлежне клинике ЈЗУ УКЦ Тузла које садржи сљедеће 
податке:

1) да су исцрпљене све могућности даљег лијечења 
осигураног лица у здравственим установама у Федерацији 
БиХ, 

2) да се ради о обољењу које не спада у категорију 
обољења и стања дефинисаних у члану 5. став (2) важећег 
Правилника о условима и поступку упућивања осигураних 
лица на лијечење у иностранство,

3) да је неопходно да се осигурано лице упути на даље 
лијечење у иностранство са навођењем државе у коју се 
упућује, 

4) о могућности обављања контролних прегледа у 
здравственим установама на подручју Федерације БиХ 
након завршеног лијечења у иностранству;

ц) копију отпуснице, отпусног писма или друге 
медицинске документације из здравствене установе у 
иностранству у којој је осигурано лице лијечено, преведену 
на један од службених језика у БиХ; 

д) оригинал рачун здравствене установе у иностранству 
у којој је осигурано лице лијечено и доказ да је рачун плаћен;

e) копију предње стране банковне картице са бројем 
жиро рачуна или потврда банке о отвореном текућем рачуну 
на који се може извршити уплата одобрене финансијске 
помоћи и изјава подносиоца захтјева о броју текућег рачуна 
за поврат средстава.

III - Одобравање финансијске помоћи за БМПО

Члан 6.
(1) Право на БМПО имају пунољетни и пословно 

способни жена и мушкарац који су у браку, односно у 
ванбрачној заједници и који су у доби која омогућава обављање 
родитељских дужности, подизање, одгој и оспособљавање 
дјетета за самосталан живот. 

(2) Право на БМПО имају брачни, односно ванбрачни 
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партнери из става (1) овог члана након што су проведени 
поступци утврђивања узрока неплодности или смањења 
плодности и отклањање тих узрока стручним савјетима, 
лијековима или хируршким захватима. 

(3) Учешће Завода у трошковима БМПО може се одобрити 
у највише два покушаја.

Члан 7.
 Индикације за рефундацију дијела средстава за БМПО су:
a) Жене које имају неплодност и поред одговарајућег 

лијечења,
б) Жене које нису рађале или немају живе дјеце,
ц) Жене до напуњених 42 године старости у моменту 

добијања одлуке о испуњености услова за укључивање у процес 
вантјелесне оплодње,

д) Очувана функција јајника,
e) Утврђене дијагнозе и стања:
1) непроходни јајоводи,
2) ендометриоза,
3) прележана пелвична инфламаторна болест,
4) оперативни захвати на јајницима и јајоводима,
5) пријевремено исцрпљење јајника,
6) необјашњена неплодност (идиопатска неплодност),
7) ранији неуспјели покушаји инсеминације
ф)  Сви облици субфертилности мушкарца. 

Члан 8.
(1) Висина учешћа Завода у трошковима поступка БМПО 

износи до 3.000,00 КМ за први покушај, те 2.000,00 КМ за други 
покушај.

(2) Све претходне неопходне дијагностичке и друге 
здравствене услуге у поступку лијечења и доказивања 
неплодности, осигурана лица ће обавити у ЈЗУ УКЦ Тузла или у 
другим уговорним здравственим установама Завода на подручју 
Тузланског кантона на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања. 

(3) Уколико осигурано лице, услуге из става (2) овог 
члана, обави у некој другој здравственој установи, Завод неће 
учествовати у трошковима истих. 

Члан 9.
(1) Захтјев за учешће Завода у трошковима поступка 

БМПО подноси осигурано лице – жена до 42 године старости 
која није рађала или нема живе дјеце.

(2) Уз захтјев из става (1) овог члана осигурано лице је 
обавезно приложити сљедећу документацију:

a) копију налаза и мишљења ординирајућег љекара 
специјалисте гинеколога или уролога у зависности код којег је 
супружника, односно партнера утврђена неплодност,

б) оригинал мишљење Конзилија љекара ЈЗУ УКЦ Тузла 
образованог за остваривање права на финансијску помоћ за 
БМПО у којем се препоручује и индицира поступак БМПО, 

ц) копију отпуснице или друге медицинске документације 
из здравствене установе у којој је поступак БМПО обављен,

д) оригинал рачун здравствене установе у којој је поступак 
БМПО обављен,

e) копију предње стране банковне картице са бројем жиро 
рачуна или потврда банке о отвореном текућем рачуну на који се 
може извршити уплата одобрене финансијске помоћи и изјава 
подносиоца захтјева о броју текућег рачуна за поврат средстава.

IV – Управни поступак и доношење рјешења

Члан 10.
(1) Поступак по захтјеву осигураних лица за 

финансијску помоћ за лијечење у иностранству, односно 

за финансијску помоћ за БМПО водиће се у складу са 
одредбама Закона о управном поступку.

(2) Одобравање средстава за финансијске помоћи у 
складу са овим правилником може се вршити до износа 
средстава планираних за ове намјене у Финансијском плану 
Завода. 

(3) Завод је дужан да прати реализацију извршења 
рјешења донесених у управном поступку на основу овог 
правилника.

V – Завршне одредбе

Члан 11.
(1) Ступањем на снагу овог Правилника престају да 

важе: Одлука о финансијској помоћи за лијечење обављено 
у иностранству број: 05-0511-1-73-15/19-СМ/СМ од 
16.05.2019. године и Процедура за одобравање финансијске 
помоћи за лијечење обављено у иностранству број: 01-0245-
493/19 од 06.06.2019. године.

(2) Овај Правилник ће се, у дијелу који се односи на 
финансијску помоћ за БМПО, примјењивати до доношења 
проведбених подзаконских аката у складу са Законом о 
лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом 
оплодњом (‘‘Службене новине ФБиХ‘‘, број: 59/18), 
односно до почетка реализације права осигураних лица по 
овом Закону.

 Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новина Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина

-Федерација Босне и Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН Предсједник Управног одбора

Завод здравственог осигурања
Тузланског кантона Емир Софтић, дипл.правник, с.р.

Број: 05-04-3-1-19-10/20-ДЈ/СМ
Тузла, 30.07.2020. године
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На основу Смјерница за упућивање осигураних лица 

Завода здравственог осигурања Тузланског кантона на 
обављање офталмолошких дијагностичких претрага, број: 13/1-
33-15339/20 од 23.07.2020. године и члана 12. Статута Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 4/16), директор доноси

УПУТСТВО 
о поступку и процедури за одобравање 

офталмолошких дијагностичких претрага 

I.  Опште одредбе

Члан 1.
(1) Упутством о поступку и процедури за одобравање 

офталмолошких дијагностичких претрага (у даљем тексту: 
Упутство) уређује се начин и поступак пријема упутница 
за обављање офталмолошких дијагностичких претрага, 
процедура распоређивања осигураних лица на обављање 
офталмолошких дијагностичких претрага по уговорним 
здравственим установама, надзор и контрола здравствених 
установа односно овлашћених љекара породичне медицине 
који врше упућивање.

(2) Смјерница за упућивање осигураних лица Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона на обављање 
офталмолошких дијагностичких претрага, број: 13/1-33-
1539/20 од 23.07.2020. године су саставни дио овог упутства.
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Члан 2.
Под офталмолошким дијагностичким претрагама, које 

ће се одобравати по одредбама овог Упутства су: пахиметрија, 
периметрија или видно поље, ултразвучни преглед ока, 
ултразвучна биомикроскопија ока и ОЦТ.

II.  Упућивање на офталмолошке дијагностичке    
претраге

Члан 3.
(1) Упутнице за офталмолошке дијагностичке претраге 

издаје овлашћени љекар породичне медиицне уговорне 
здравствене установе (у даљем тексту: овлашћени љекар).

(2) Упућивање на обављање наведене претраге врши се 
на основу Смјерница за упућивање осигураних лица Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона на обављање 
офталмолошких дијагностичких претраге (у даљем тексту: 
Смјернице), које је донијело Министарство здравства 
Тузланског кантона.

III.   Поступак одобравања и распоређивања упутница 

Члан 4.
(1) Упутнице за офталмолошке дијагностичке претраге, 

осигурана лица, са специјалистичким налазом на којем 
је препоручена наведена претрага, предају у пословницу 
здравственог осигурања надлежној према мјесту њиховог 
пребивалишта.

(2) Изглед обрасца Упутнице за офталмолошке 
дијагностичке претраге утврђен је Смјерницама.

(3) Пословница здравственог осигурања је дужна 
утврдити следеће:

a) да ли упутница садржи све потребне податке; 
б) статус осигураног лица;
ц) да ли је осигурано лице ослобођено од плаћања 

партиципације. 
(4) Након утврђене провјере из става (2) овог члана, 

пословница здравственог осигурања упутницу са прилогом 
доставља на даљу обраду раднику Завода (у даљем тексту: 
овлашћени радник).

Члан 5.
(1) Овлашћени радник одмах по запримању упутница 

врши провјеру да ли је осигурано лице упућено на обављање 
наведених услуга у складу са индикацијама наведеним у 
Смјерницама.

(2) Уколико утврди да је упутница издата супротно 
индикацијама утврђеним Смјерницама, не одобрава се 
обављање предложене претраге, те се на обрасцу упутнице 
упише разлог неодобравања.  

(3) Уколико ниједна од предложених претрага није 
одобрена, издата упутница се враћа овлашћеном љекару, који 
се обавјештава да је иста издата супротно Смјерницама и да 
је потребно да се за обављање неодобрених офталмолошких 
дијагностичких претрага изда стандардна упутницу.

(4) У случају да је на упутници предложено обављање 
више претрага, од којих се одређене претраге не одобравају, 
јер нису у складу са индикацијама утврђеним у Смјерницама, 
упутница се упућује уговорној здравственој установи у којој 
ће се обавити одобрене претрага, а овлашћени љекар се 
обавјештава да је дужан поступити у складу како је то утврђено 
чланом 5. став (3) овог упутства.

Члан 6.
(1) Након што се утврди да су упутнице издате у складу 

са Смјерницама, врши се распоређивање осигураних лица 
по здравственим установама на основу закључених уговора/
оквирних споразума са здравственим установама за обављање 
офталмолошких дијагностичких претрага и финансијских 
показатеља.

(2) Према утврђеном распореду, креирају се спискови 
осигураних лица по уговорним здравственим установама 
и исти се заједно са упутницама достављају уговорним 
здравственим установама на даљу реализацију, а најмање 
једном седмично.

(3) По запримању списка осигураних лица, уговорна 
здравствена установа је дужна да у што краћем року, у складу 
са закљученим уговором, утврди термине за обављање 
дијагностичких претрага и о томе одмах обавијести осигурано 
лице.

(4) Након утврђивања термина, здравствена установа 
је дужна доставити обавијест Заводу електронским путем, о 
утврђеним терминима за обављање наведених услуга.

(5) Уколико уговорна здравствена установа није у 
могућности пружити дијагностичку претрагу у утврђеном 
року, дужна је одмах обавијестити осигурано лице и Завод о 
новом термину обављања дијагностичке претраге. 

IV. Вођење евиденције одобрених дијагностичких 
претрага

Члан 7.
Овлашћени радник је дужан да води евиденцију 

одобрених дијагностичких претрага осигураним лицима које 
садрже следеће податке:

a) име и презиме осигураног лица;
б) назив дијагностичке претраге;
ц) име и презиме овлашћеног љекара који је издао 

упутницу;
д) назив здравствене установе у којој је овлашћени љекар 

запослен;
e) датум предложене претраге;
ф) датум обављене претраге уколико је познато;
г) назив здравствене установе која ће вршити услугу.

V.  Потврда о извршеној дијагностичкој претрази 
и остала документација потребна за плаћање 
дијагностичке претраге 

Члан 8.
По обављеној дијагностичкој претрази, уговорна 

здравствена установа дужна је попунити образац упутнице са 
датумом обављене дијагностичке претраге и бројем протокола 
под којим је иста заведена у протоколу, као и остале обавезне 
дијелове, коју доставља Заводу заједно са рачуном на плаћање.

VI.   Праћење реализације закључених уговора

Члан 9.
(1) Сектор за планирање и праћење уговора је 

дужан редовно пратити реализацију закључених уговора 
за офталмолошке дијагностичке претраге и о томе 
благовремено обавјештавати овлаштеног радника.

(2) Ради праћења реализације уговора из претходног 
става, овлаштени радник дужан је по распоређивању 
осигураних лица на обављање дијагностичких услуга, 
доставити Сектору за планирање и праћење уговора 
информацију о одобреним претрагама по здравственим 
установама.



Сриједа, 26. 08. 2020. год.  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА   Број 13 - Странa 1319

VII.   Надзор и контрола   

Члан 10.
(1) Завод ће вршити надзор над реализацијом и 

извршењем уговорних обавеза и упућивања осигураних 
лица на дијагностичке претраге, а како би:

a) обезбиједио пружање здравствене заштите 
осигураним лицима Завода у пуном обиму и складу са 
одредбама Смјерница;

б) обезбиједио намјенско и рационално коришћење 
средстава предвиђених закљученим уговором за 
дијагностичке претраге с циљем заштите интереса Завода, 
осигураних лица Завода и финансијских средстава Завода, а 
како би обезбијеђена средства била достатна за провођење 
наведених услуга;

ц) обезбиједио подједнаке услове пословања свих 
уговорних здравствених установа који су закључили уговор 
за наведене услуге;

д) обезбиједио да све уговорне здравствене установе 
у потпуности поступају у складу са важећим законским, 
подзаконским и општим прописима Завода, с циљем 
једнакоправне примјене свих прописа на сва осигурана лица 
и пружатеље услуга у оквиру ове дјелатности.

(2) Уколико приликом вршења надзора уочи одређене 
неправилности које се могу тицати великог броја упућених 
осигураних лица од стране овлашћеног љекара без 
адекватног медицинског образложења или утврди да је 
одређено осигурано лице више пута упућено на обављање 
дијагностичке претраге у краћем периоду (година дана или 
краће), Завод је обавезан извршити контролу у уговорној 
здравственој установи код које је овлашћени љекар 
породичне медицине запослен. 

(3) Послови надзора обављају се континуирано.

Члан 11.
(1) Контроле се проводе, у правилу, уз претходну најаву, 

а изнимно без најаве у пословним просторијама уговорне 
здравствене установе уз обавезну присутност представника 
уговорне здравствене установе.

(2) Уговорне здравствене установе обавезне су 
омогућити проведбу контроле медицинске и друге 
документације ради утврђивања поштовања уговорних 
обавеза, те законитости и сврсисходности коришћења 
средстава Завода.

(3) Контролу спроводе радници Завода које директор 
овласти за проведбу исте. 

(4) Овлашћени радници Завода обавезни су одмах на 
мјесту контроле сачинити записник о проведеним  радњама 
у поступку контроле са тачним и кратким описом тока и 
садржаја проведене контроле и извршених радњи, датим 
изјавама, приложеним документима, предметима и слично.

(5) Записник обавезно садржи податке о здравственој 
установи код које се спроводи контрола, овлашћена лица 
Завода који проводе контролу, предмет контроле, вријеме 
и мјесто контроле, лица која су присуствовала контроли и 
њиховој функцији код контролисане здравствене установе 
и примједбе дате на записник од стране контролисане 
здравствене установе.

(6) Записник се саставља у два примјерка, од којих се 
један уручује здравственој установи код које је проведена 
контрола, а потписују га овлашћена лица Завода и овлаштена 
лица контролисане здравствене установе.

(7) У случају да овлашћено лице контролисане 
здравствене установе не жели потписати записник, о томе 
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Комисија за концесије Тузланског кантона, на 127. 

сједници одржаној дана 27.07.2020. године, разматрајући 
приједлог Уговора о обнављању уговора о концесији 
достављеног од стране Министарства привреде Тузланског 
кантона, број: 03/1-14-11878/20 од 17.07.2020. године, а на 
основу члана 27. став 2. Закона о концесијама („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 
14/17 и 10/18) и Документа о политици додјеле концесија на 
подручју Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 7/06), доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о обнављању уговора 

о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена 
кречњака на локалитету каменолома “Ступари” у Ступарима, 
општина Кладањ, којег Министарство привреде Тузланског 

се саставља службена забиљешка у записник, а један 
примјерак записника се оставља у пословној просторији 
здравствене установе.

(8) Прије закључења записник мора бити прочитан и 
на њега друга страна може дати примједбе.

Члан 12.
(1) Након проведене контроле, саставља се извјештај 

о проведеној контроли Завода, прикупљеним доказима и 
утврђеном чињеничном стању, са закључцима и захтјевима 
за отклањање утврђених неправилности и приједлогом 
мјера. 

(2) Извјештај о проведеној контроли садржи: увод, 
утврђено чињенично стање, закључке, захтјев за отклањање 
утврђених неправилности, приједлог примјене уговорне 
или друге одговарајуће мјере, упутство о року у којем се 
може доставити очитовање на извјештај. У извјештају се 
налаже и обавеза накнаде штете почињене Заводу, уколико 
је штета утврђена.

(3) Зависно од тежине повреде уговорних обавеза, 
установи ће се изрећи мјера писане опомене или мјера 
писане опомене и умањења дијела уговорене вриједности за 
ризик који је настао.

(4) При изрицању мјера, Завод је дужан поступати 
по начелу уједначених критерија, полазећи од посљедица 
повреде и чињеница понављају ли се утврђене повреде.

(5) Изречене мјере имају за циљ спријечити поступање 
здравствене установе, односно овлашћеног љекара супротно 
законским, подзаконским и општим актима Завода. 

VIII.   Прелазне и завршне одредбе

Члан 13.
(1) Ово упутство ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“. 
(2) Наведено упутство ће се доставити свим уговорним 

здравственим установама и биће саставни дио уговора за 
пружање офталмолошких дијагностичких претрага.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Тузлански кантон ДИРЕКТОР
Завод здравственог осигурања

Тузланског кантона мр. Денис Хусић, дипл.правник, с.р.

Број: 01-02-9-540/2
Тузла, 27.07.2020. године
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кантона треба да закључи са привредним друштвом “Тrаnspоrt 
Spеciаli Еurоpеn” д.о.о. Кладањ, а у складу са одредбама 
Закона о концесијама Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 
10/18).

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а
-Федерација Босне и Херцеговине- Предсједник Комисије за концесије

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Комисија за концесије Дино Конаковић, с.р.

Број: 20/1-14-15458/20
Тузла, 27.07.2020. године
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 13/2020

САДРЖАЈ

ВЛАДА

770. Одлука о измјени Одлуке о Позитивној листи 
лијекова Тузланског кантона, број: 02/1-33-
11791-3/20 од 21.07.2020.године 1263

771. Одлука о измјенама и допунама Програма 
новчаних подршки у пољопривреди и руралном 
развоју у 2020. години, број: 02/1-11-7804-5/20 
од 14.07.2020.године 1263

772. Одлука о измјенама и допунама Програма 
распореда средстава са потрошачке јединице 
11010002 – Капитални издаци за кориснике 
буџетских средстава за 2020. годину, број: 
02/1-11-14320-1/20 од 28.07.2020.године 1266

773. Одлука о додјели концесије за експлоатацију 
камена кречњака на локалитету „Храстић“ код 
Ступара у општини Кладањ, број: 02/1-14-2565-
7/20 од 14.07.2020.године 1268

774. Одлука о додјели концесије за експлоатацију 
кварцног пијеска на локалитету ПК „Шићки 
брод“ на подручју општине Лукавац, број: 
02/1-18-26332-7/20 од 04.08.2020.године 1268

775. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020. 
годину, број: 02/1-11-14058-2/20 од 21.07.2020. 
године (ЈУ ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња 
Доња, Градачац) 1269

776. Одлука о условима и критеријима за додјелу 
награде и стипендије у спорту Тузланског 
кантона, број: 02/1-36-12188-2/20 од 28.07.2020. 
године 1269

777. Одлука о утврђивању услова, критерија и 
поступка остваривања права на бесплатан 
прикључак на инфраструктурну мрежу, број: 
02/1-04-013385/20 од 04.08.2020. године 1280

778. Одлука о утврђивању услова, критерија и 
поступка остваривања права на бенефицију за 
упис у нову студијску/академску годину, број: 
02/1-02-015052/20 од 04.08.2020. године 1281

779. Одлука о одобравању средстава са потрошачке 
јединице 11010011–Радио-телевизија Тузланског 
кантона, број: 02/1-11-7911-2/20 од 28.07.2020.
године 1285

780. Одлука о одобравању средстава корисницима 
субвенције по основу забране обављања 
дјелатности, број: 02/1-11-15490/20 од 28.07.2020.
године 1285

781. Одлука о одобравању средстава корисницима 
субвенције по основу индиректно онемогућеног 
рада, број: 02/1-11-15489/20 од 28.07.2020.
године 1286

782. Одлука, број: 02/1-11-15235-1/20 од 28.07.2020.
године (помоћ корисницима за превазилажење 
посљедица насталих као резултат пандемије 
корона вируса за мјесец април 2020. године) 1286

783.   Одлука, број: 02/1-11-15235-2/20 од 28.07.2020.
године (помоћ корисницима за превазилажење 
посљедица насталих као резултат пандемије 
корона вируса за мјесец мај 2020. године) 1286

784. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора 
Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, број: 02/1-33-14503/20 од 14.07.2020.
године 1287

785. Рјешење о привременом именовању чланова 
Управног одбора Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона, број: 02/1-33-
14503-1/20 од 14.07.2020.године 1287

786. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, број: 02/1-30-15222/20 од 28.07.2020.
године 1287

787. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора ЈУ Одгојни центар Тузланског кантона, 
број: 02/1-04-14036/20 од 28.07.2020.године 1287

788. Рјешење о привременом именовању члана 
Управног одбора Јавне установе Служба за 
запошљавање Тузланског  кантона, број: 02/1-
04-15617/20 од 04.08.2020.године 1288

789. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне 
установе Босански културни центар Тузланског  
кантона, број: 02/1-30-4254-6/20 од 28.07.2020.
године 1288

790. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне 
установе Завод за заштиту и коришћење 
културно-историјског и природног насљеђа 
Тузла, број: 02/1-30-2442-1/20 од 21.07.2020.
године 1288

791. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне 
установе Музеј источне Босне Тузла, број: 
02/1-30-2446-6/20 од 21.07.2020.године 1288

792. Рјешење о именовању Управног одбора ЈЗУ 
Општа болница „Др. Мустафа Бегановић“ 
Грачаница, број: 02/1-30-8106-4/20 од 21.07.2020.
године 1289

793. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне 
установе Заштићени пејзаж „Коњух“, број: 
02/1-30-14720-8/20 од 28.07.2020.године 1289

794. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Завод за одгој и образовање особа 
са сметњама у психичком и тјелесном развоју 
Тузла, број: 02/1-34-14468-11/20 од 14.07.2020.
године 1289

795. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Славиновићи“ 
Тузла, број: 02/1-34-15511/20 од 04.08.2020.
године 1290

796. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Сјењак“ Тузла, број: 02/1-34-
15511-4/20 од 04.08.2020.године 1290
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797. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла, број: 02/1-
34-15511-9/20 од 04.08.2020.године 1290

798. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Крека“ Тузла, број: 02/1-34-
15511-10/20 од 04.08.2020.године 1290

799. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Мејдан“ Тузла, 
број: 02/1-34-15511-18/20 од 04.08.2020.године 1291

800. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Брешке“ Брешке, 
Тузла, број: 02/1-34-15511-19/20 од 04.08.2020.
године 1291

801. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Хусино“ Тузла, 
број: 02/1-34-15511-35/20 од 04.08.2020.године 1291

802.   Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла, број: 
02/1-34-15511-36/20 од 04.08.2020.године 1292

803. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Горња Тузла“ 
Горња Тузла, број: 02/1-34-15511-37/20 од 
04.08.2020.године 1292

804. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Букиње“ Букиње, 
Тузла, број: 02/1-34-15511-40/20 од 04.08.2020.
године 1292

805. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Центар“ Тузла, 
број: 02/1-34-14468-15/20 од 04.08.2020.године 1292

806.  Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Пазар“ Тузла, број: 
02/1-34-14468-18/20 од 04.08.2020.године 1293

807. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци, 
Тузла, број: 02/1-34-14468-20/20 од 04.08.2020.
године 1293

808. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла, 
број: 02/1-34-14468-21/20 од 04.08.2020.године 1293

809. Рјешење о разрјешењу предсједника привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња 
Ораховица“ Горња Ораховица, Грачаница, број: 
02/1-34-22522/20 од 14.07.2020.године 1293

810.    Рјешење о именовању предсједника привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња 
Ораховица“ Горња Ораховица, Грачаница, број: 
02/1-34-22522-1/20 од 14.07.2020.године 1294

811. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Горња Ораховица“ 
Горња Ораховица, Грачаница, број: 02/1-34-
14468-22/20 од 04.08.2020.године 1294

812. Рјешење о разрјешењу члана привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Миричина“ Миричина, Грачаница, број: 02/1-
34-22522-2/20 од 14.07.2020.године 1294

813. Рјешење о именовању члана привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Миричина“ Миричина, Грачаница, број: 02/1-
34-22522-3/20 од 14.07.2020.године 1294

814. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Миричина“ 
Миричина, Грачаница, број: 02/1-34-14468-
23/20 од 04.08.2020.године 1295

815. Рјешење о разрјешењу чланова привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница, 
број: 02/1-34-22522-4/20 од 14.07.2020.године 1295

816. Рјешење о именовању чланова привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница, 
број: 02/1-34-22522-5/20 од 14.07.2020.године 1295

817. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Ораховица“ 
Ораховица Доња, Грачаница, број: 02/1-34-
14468-17/20 од 04.08.2020.године 1295

818. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Малешићи“ 
Малешићи, Грачаница, број: 02/1-34-14468-
1/20 од 14.07.2020.године 1296

819. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Лукавица“ 
Лукавица, Грачаница, број: 02/1-34-14468-
5/20 од 14.07.2020.године 1296

820. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Соко“ Соко, 
Грачаница, број: 02/1-34-14468-6/20 од 
14.07.2020.године 1296

821. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Доборовци“ 
Доборовци, Грачаница, број: 02/1-34-14468-
7/20 од 14.07.2020.године 1297

822. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Џакуле“ Џакуле, 
Грачаница, број: 02/1-34-14468-8/20 од 
14.07.2020.године 1297

823. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ 
Грачаница, број: 02/1-34-14468-9/20 од 
14.07.2020.године 1297

824. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Друга основна школа Грачаница, 
број: 02/1-34-15511-26/20 од 04.08.2020.године 1297

825.  Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Сеона“ Аљковићи, 
Бановићи, број: 02/1-34-14468/20 од 14.07.2020.
године 1298

826. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ 
Бановићи Село, Бановићи, број: 02/1-34-14468-
10/20 од 14.07.2020.године 1298

827. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Бановићи“ Бановићи, 
број: 02/1-34-15511-8/20 од 04.08.2020.године 1298
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828. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Гривице“ Бановићи, 
број: 02/1-34-15511-25/20 од 04.08.2020.године 1298

829. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Трештеница“ 
Трештеница, Бановићи, број: 02/1-34-15511-
38/20 од 04.08.2020.године 1299

830. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“ 
Клокотница, Добој Исток, број: 02/1-34-14468-
2/20 од 14.07.2020.године 1299

831. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Бријесница“ 
Бријесница Велика, Добој Исток, број: 02/1-34-
15511-3/20 од 04.08.2020.године 1299

832. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Челић“ Челић, број: 
02/1-34-14468-14/20 од 04.08.2020.године 1300

833. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, 
Челић, број: 02/1-34-15511-2/20 од 04.08.2020.
године 1300

834. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, 
Челић, број: 02/1-34-15511-39/20 од 04.08.2020.
године 1300

835. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Дубраве“ Дубраве 
Доње, Живинице, број: 02/1-34-14468-16/20 
од 04.08.2020.године 1300

836. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Шерићи“ Шерићи, 
Живинице, број: 02/1-34-15511-1/20 од 
04.08.2020.године 1301

837. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Прва основна школа Живинице, 
број: 02/1-34-15511-17/20 од 04.08.2020.године 1301

838. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Ђурђевик“ 
Ђурђевик, Живинице, број: 02/1-34-15511-
27/20 од 04.08.2020.године 1301

839. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“ 
Лукавац, број: 02/1-34-14468-19/20 од 
04.08.2020.године 1301

840. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Добошница“ Добошница, 
Лукавац, број: 02/1-34-15511-7/20 од 04.08.2020.
године 1302

841. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Пурачић“ Пурачић, 
Лукавац, број: 02/1-34-15511-21/20 од 04.08.2020.
године 1302

842. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Прокосовићи“ 
Прокосовићи, Лукавац, број: 02/1-34-15511-
24/20 од 04.08.2020.године 1302

843. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Рапатница“ 
Рапатница, Сребреник, број: 02/1-34-14572-
1/20 од 04.08.2020.године 1302

844. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник, 
број: 02/1-34-15511-6/20 од 04.08.2020.године 1303

845. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“ 
Дубоки Поток, Сребреник, број: 02/1-34-
15511-23/20 од 04.08.2020.године 1303

846. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Иван Горан 
Ковачић“ Градачац, број: 02/1-34-15511-11/20 
од 04.08.2020.године 1303

847. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Мехмед-бег 
Капетановић Љубушак“ Срнице Доње, 
Градачац, број: 02/1-34-15511-15/20 од 
04.08.2020.године 1304

848. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Едхем Мулабдић“ 
Међиђа Доња, Градачац, број: 02/1-34-15511-
28/20 од 04.08.2020.године 1304

849. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Тојшићи“ 
Тојшићи, Калесија, број: 02/1-34-15511-14/20 
од 04.08.2020.године 1304

850. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Вуковије“ 
Вуковије, Калесија, број: 02/1-34-15511-
20/20 од 04.08.2020.године 1304

851. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња рударска школа 
Тузла, број: 02/1-34-15511-5/20 од 04.08.2020.
године 1305

852. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“ 
Тузла, број: 02/1-34-15511-12/20 од 04.08.2020.
године 1305

853.  Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња електротехничка 
школа Тузла, број: 02/1-34-15511-22/20 од 
04.08.2020.године 1305

854. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Средња економско-трговинска школа 
Тузла, број: 02/1-34-15511-30/20 од 04.08.2020.
године 1306

855. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња саобраћајна 
школа Тузла, број: 02/1-34-15511-31/20 од 
04.08.2020.године 1306

856. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ 
Тузла, број: 02/1-34-15511-32/20 од 04.08.2020.
године 1306
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857. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња хемијска 
школа Тузла, број: 02/1-34-15511-33/20 од 
04.08.2020.године 1306

858. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа „Хасан 
Кикић“ Градачац, број: 02/1-34-14468-3/20 од 
14.07.2020.године 1307

859. Рјешење о привременом именовању 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Бановићи, број: 02/1-34-14468-4/20 од 
14.07.2020.године 1307

860. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ 
Грачаница, број: 02/1-34-14468-12/20 од 
14.07.2020.године 1307

861. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Грачаница, број: 02/1-34-15511-16/20 од 
04.08.2020.године 1307

862. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Добој Исток, број: 02/1-34-14468-13/20 од 
28.07.2020.године 1308

863. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња економско-
хемијска школа Лукавац, број: 02/1-34-15511-
13/20 од 04.08.2020.године 1308

864. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа „Муса 
Ћазим Ћатић“ Кладањ, број: 02/1-34-15511-
29/20 од 04.08.2020.године 1308

865. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Гимназија Живинице, број: 02/1-
34-15511-34/20 од 04.08.2020.године 1308

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

866. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-15601/20 од 29.07.2020. године 
(Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде) 1309

867. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
издатака у Буџету Тузланског кантона за 2020. 
годину, број: 07/1-11-15701/20 од 05.08.2020. 
године (Минист. финансија и Влада ТК) 1309

868. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-15980/20 од 10.08.2020. године 
(ЈУ МСШ Бановићи) 1310

869. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-15983-1/20 од 10.08.2020. 
године (ЈУ Бехрам-бегова медреса Тузла) 1310

870. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-15983/20 од 11.08.2020. године 
(ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла) 1310

871. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-15980-1/20 од 11.08.2020. 
године (ЈУ ОШ „Соко“ Грачаница) 1311

872. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-16039/20 од 11.08.2020. године 
(ЈУ ОШ „Липница“ Липница, Тузла) 1311

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И 
НАУКЕ

873. Измјене Наставног плана и програма за 
стручно звање економски тахничар – 
царински смјер, број: 10/1-34-11079-2/20 од 
04.08.2020. године 1312

МИНИСТАРСТВО ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И 
МЛАДЕ

874. Правилник о измјени Правилника о основама 
и мјерилима за утврђивање плата и других 
личних примања упосленика у јавним 
установама у области културе, број: 11/1-02-
10934/20 од 27.05.2020. године 1312

МИНИСТАРСТВО ПОљОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

875. Програм утрошка средстава прикупљених 
по основу Закона о шумама за 2020. годину, 
број: 04/1-11-13883/20 од 23.06.2020. године 1312

ЗАВОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

876. Правилник о суфинансирању трошкова 
пружених здравствених услуга за осигурана 
лица Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, број: 05-04-3-1-19-10/20-ДЈ/СМ од 
30.07.2020. године 1316

877.  Упутство о поступку и процедури за одобравање 
офталмолошких дијагностичких претрага, 
број: 01-02-9-540/20 од 27.07.2020. године 1317

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ 

878. Одлука, број: 20/1-14-15458/20 од 27.07.2020. 
године (привредно друштво „Тrаnsport 
Speciali Еuropei“ д.о.о. Кладањ) 1319

ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ

167. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на 
име Един Хасић I
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Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: секретар Скупштине Ениса Хасанагић - Телефон 035 / 252-565 - 
Претплата: 035 / 252-565, - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши унапријед у корист рачуна: НЛБ Банка д.д. 
Тузла 1321000256000080 - Графичка припрема и штампа Харфо-граф д.о.о., Тузла, Туралибегова бб, телефон: 319-500, факс: 
319-500, фах: 319-501 - За штампарију: Мурис Џампо



OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako је dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

Oglašava se nevažećom diploma  na ime Edin (Emir) Hasić, 
rođen 17.02.1987. godine u Gračanici, izdata  od strane Prirodno-
matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek: Fizika, broj: 
12/58-IV.

167

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA 
NEVAŽEĆIM
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