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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ
TУЗЛАНСКОГ  КАНТОНА

569
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“, 
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе 
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 17.6.2020. године,  д о н о с и                                                                                       

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о високом образовању („Службене новине 

Тузланског кантона“, бр. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17 и 15/19) у 
члану 2. у ставу (1) у тачки с) ријечи „образовања, науке, 
културе и спорта“ замјењују се ријечима „образовања и науке“. 

Тачке у) и в) мијењају се и гласе:
„у) Редован студент је студент који се финансира из 

буџета Кантона или се самостално финансира, а који у 
складу са законом, општим и другим актима високошколске 
установе студијски програм похађа према програму 
заснованом на пуној наставној сатници, уз обавезно 
присуство свим видовима наставе;

в) Ванредан студент је студент који цјелокупне трошкове 
студија финансира самостално, а који у складу са законом, 
општим и другим актима високошколске установе, студијски 
програм похађа уз рад или другу активност и који има 
прилагођене термине и начин извођења наставе;“.

Члан 2.
У члану 20. у ставу (5) ријечи „образовања, науке, културе 

и спорта“ замјењују се ријечима „образовања и науке“. 

Члан 3.
У члану 43. став (2) мијења се и гласи:
„(2) Статут јавне високошколске установе доноси сенат, 

уз претходно прибављено позитивно мишљење управног 
одбора и уз претходну сагласност Владе Кантона.“

Члан 4.
У члану 73. став (5) мијења се и гласи:
„(5) За потребе извођења наставе, у својству „гостујућег 

професора“, високошколска установа може за одређени 
временски период ангажовати наставника из Босне и 
Херцеговине или наставника из иностранства.“

Члан 5.
У члану 98. ставови (8) и (9) мијењају се и гласе:
„(8) Кандидат за упис на прву годину првог циклуса 

или интегрисаног првог и другог циклуса студија на јавној 

високошколској установи обавезан је положити пријемни 
испит, којим се, у складу са општим актом високошколске 
установе, врши провјера знања и способности кандидата 
за упис на одређени студијски програм. Пријемни испит је 
елиминаторан, а резултати са пријемног испита вреднују 
се у складу са посебном одлуком коју доноси сенат јавне 
високошколске установе, којом се одређује и садржај 
пријемног испита и минималан број бодова које је кандидат 
дужан остварити за учешће у даљој конкурсној процедури.       

(9) Приликом уписа студената на прву годину првог 
или интегрисаног првог и другог циклуса студија на јавној 
високошколској установи, као један од критерија за упис, 
високошколска установа дужна је успоставити вредновање 
по основу резултата са екстерне матуре које је кандидат 
остварио током средњошколског образовања, што се ближе 
уређује општим актом високошколске установе.“

Члан 6.
У члану 102. иза става (3) додаје се нови став (4), који 

гласи:
„(4) Изузетно, уколико је током академске године од 

стране надлежног органа проглашено стање природне или 
друге несреће или проглашено ванредно стање, усљед 
чега је дошло до прекида редовног рада и функционисања 
високошколске установе и усљед чега, имајући у виду 
мјере и препоруке надлежних органа, у високошколској 
установи није било могуће организовати наставу у складу 
са устаљеним правилима и принципима, студентима се 
може омогућити уписивање наредне године студија и без 
испуњавања свих или појединих услова прописаних овим 
законом за уписивање наредне године студија, о чему 
одлуку доноси сенат високошколске установе.“

Досадашњи ставови (4), (5) и (6) постају ставови (5), 
(6) и (7).  

Члан 7.
Иза члана 119. додаје се нови члан 119а. који гласи:
„Члан 119а.
(Организовање наставе путем online платформе)
(1) У случају проглашења стања природне или друге 

несреће или проглашења ванредног стања, усљед чега 
је дошло до прекида редовног рада и функционисања 
високошколске установе и усљед чега, имајући у виду 
мјере и препоруке надлежних органа, у високошколској 
установи наставу није било могуће организовати у 
складу са устаљеним правилима и принципима, настава 
се, у складу са природом и врстом наставне активности, 
може организовати и као настава на даљину путем online 
платформе. 

(2) О потреби и начину успостављања наставе у складу 
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са ставом (1) овог члана одлучује сенат високошколске 
установе.“ 

Члан 8.
У члану 126. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Академска година на првом циклусу или интегрисаном 

првом и другом циклусу студија у правилу почиње првог радног 
дана у октобру и у правилу траје 12 мјесеци, а организује се у 
два семестра: зимски и љетни.“

Члан 9.
(Одгода примјене појединих одредаба закона) 
(1) Приликом уписа студената на прву годину првог 

циклуса и интегрисаног првог и другог циклуса студија 
на јавну високошколску установу у академској 2020/2021. 
години неће се примјењивати члан 5. овог закона, са 
изузетком академије драмских умјетности на којој ће се 
организовати и на начин одређен посебном одлуком сената 
вредновати пријемни испит.    

(2) Сенат јавне високошколске установе дужан је прије 
расписивања конкурса за упис студената на прву годину 
првог циклуса и интегрисаног првог и другог циклуса 
студија у академској 2020/2021. години, умјесто пријемног 
испита и резултата са екстерне матуре које је кандидат 
остварио током средњошколског образовања, утврдити и 
јавно објавити алтернативне критерије по основу којих ће 
се за академску 2020/2021. годину извршити вредновање 
и рангирање кандидата за упис, са изузетком академије 
драмских умјетности у погледу пријемног испита. 

(3) Објављивање критерија из става (2) овог члана врши 
се путем огласне табле и интернет странице високошколске 
установе.

(4) Текст јавног конкурса за упис на прву годину првог 
циклуса и интегрисаног првог и другог циклуса студија на 
јавну високошколску установу у академској 2020/21. години 
израдиће се у складу са овим законом, уз обавезну назнаку 
критерија из става (2) овог члана.   

Члан 10.
(Обавеза усклађивања општих аката)

У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона 
јавна високошколска установа обавезна је ускладити опште 
акте са овим законом. 

Члан 11.
(Пречишћени текст)

Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине 
Тузланског кантона да у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона утврди пречишћени текст 
Закона о високом образовању. 

Члан 12.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА 
-Федерација Босне и Херцеговине - 

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-398-5/20                                                                                      
Тузла, 17.6.2020. године

 Предсједник
Скупштине Тузланског кантона

Жарко Вујовић, с.р.

570
На основу члана 24. став 1. тачка ц) а у вези са чланом 

45. став 2. Устава Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланско-подрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 
10/04),  и члана 27. Закона о буџетима у Федерацији Босне 
и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 
104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), Скупштина Тузланског кантона, 
на сједници одржаној 28.5.2020. године, доноси 

О Д Л У К У
о потврђивању Одлуке о давању сагласности на Финансијски 
план Завода здравственог осигурања Тузланског кантона за 

2020. годину

Члан 1.
Потврђује се Одлука о давању сагласности на 

Финансијски план Завода здравственог осигурања 
Тузланског кантона за 2020. годину, коју је Влада Тузланског 
кантона донијела на основу члана 45. Устава Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04).

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
- Федерација Босне и Херцеговине - 

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-186-7/20
Тузла, 28.5.2020. године

Предсједник
Сkупштине Тузланског кантона

Жарко Вујовић, с.р.

571
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и члана 27. 
Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 
99/19), на приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 28.5.2020. године, 
доноси

О Д Л У К  У
о давању сагласности на Измјене и допуне Финансијског 
плана Завода здравственог осигурања Тузланског кантона 

за 2020. годину

Члан 1.
Даје се сагласност на Измјене и допуне Финансијског 

плана Завода здравственог осигурања Тузланског кантона за 
2020. годину. 

Члан 2.
Саставни дио Измјена и допуна Финансијског плана 

Завода здравственог осигурања Тузланског кантона за 
2020. годину су Измјене и допуне Оперативног програма 
здравствене заштите и здравственог осигурања за 2020. 
годину.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
- Федерација Босне и Херцеговине -

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-337-4/20
Тузла, 28.5.2020. године

Предсједник
Скупштине Тузланског кантона

Жарко Вујовић, с.р.

572
На основу члана 7. став (6) Закона о финансирању 

политичких странака („Службени гласник БиХ“, бр. 95/12 
и 41/16) и члана 21. Пословника Скупштине Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 13/19 
и 5/20) Административна комисија Скупштине Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 9.6.2020. године,  д о н о с и

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о распоређивању средстава Буџета 

Тузланског кантона за 2020. годину, намијењених 
финансирању политичких странака, парламентарних 

група, коалиција и независних посланика у Скупштини 
Тузланског кантона

I
У Одлуци о распоређивању средстава Буџета Тузланског 

кантона за 2020. годину, намијењених финансирању политичких 
странака, парламентарних група, коалиција и независних  
посланика у Скупштини Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 1/20), у тачци II износ „317.236,00 
КМ“ замјењује се износом „287.662,00 КМ“.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија Тузланског кантона и Служба Скупштине 
Тузланског кантона.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 1.5.2020. године и биће објављена у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
- Федерација Босне и Херцеговине -

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

- Административна комисија -

Број: 02-02-35-6/20
Тузла, 9.6.2020. године

Предсједник Комисије

Жарко Вујовић, с.р.

573
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и члана 38. став (2) Закона о 
здравственом осигурању („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 36/18), на приједлог 
Министарства здравства Тузланског кантона, Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 07.05.2020. 
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о утврђивању основа, критерија и 
мјерила за закључивање уговора о пружању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања за 
осигурана лица са подручја Тузланског кантона и 
начину финансирања здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања за 2020. годину

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању основа, критерија и мјерила 

за закључивање уговора о пружању здравствене заштите 
из обавезног здравственог осигурања за осигурана лица 
са подручја Тузланског кантона и начину финансирања 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 
за 2020. годину  (“Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 4/20), у члану 11. став (5) иза ријечи „у пружању 
здравствене заштите“ додају се ријечи „која је утврђена 
и која се финансира по посебном програму здравствене 
зашите“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-33-9245/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

574
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 29. став (2) 
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
16/19), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 07.05.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усмјеравању дијела трансфера за посебне намјене

у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину

I
Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за посебне 

намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину, у сврху 
реализације пројекта “Амерички кутак“, за ЈУ Народна 
и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла, 
потрошачко мјесто – 32020001 у износу 14.319,00 КМ, 
додијељене од стране Амбасаде Сједињених Америчких 
Држава.

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  текућих  трансфера  
повећањем планираних прихода  у износу од 14.319,00 КМ, 
на економском коду 731 111 – Примљени текући трансфери 
од иностраних влада.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
повећање плана у  дијелу распореда расхода/издатака по 
основу примљених трансфера на потрошачком мјесту 
32020001 – ЈУ Народна и универзитетска библиотека 
„Дервиш Сушић“ Тузла, на економском коду  613300 - 
Издаци за комуникацију и комуналне услуге у износу 
од 1.020,00 КМ, 613400 - Набавка материјала и ситног 
инвентара у износу од 3,00 КМ, 613900 -  Уговорене и друге 
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посебне услуге у износу од 11.703,00 КМ, 821300 – Набавка 
опреме у износу од 1.593,00 КМ, функционални код 0820.

III
Оперативни план расхода/издатака на потрошачком 

мјесту 32020001 -  ЈУ Народна и универзитетска библиотека 
„Дервиш Сушић“ Тузла повећава се за износ уплаћених 
средстава на депозитни рачун Тузланског кантона у дијелу 
распореда расхода по основу примљених трансфера на 
економском коду 613300 - Издаци за комуникацију и 
комуналне услуге у износу од 1.020,00 КМ, 613400 - Набавка 
материјала и ситног инвентара у износу од 2,95 КМ, 613900 
-  Уговорене и друге посебне услуге у износу од 11.702,96 
КМ, 821300 – Набавка опреме у износу од 1.592,60 КМ.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија, Министарство за културу, спорт и младе и ЈУ 
Народна и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ 
Тузла.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.  

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-11-5742-3/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

575
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 29. став (2) 
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
16/19), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 07.05.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усмјеравању дијела трансфера за посебне намјене

у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину

I
Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за посебне 

намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину, у сврху 
реализације пројекта „Стручно усавршавање библиотекара“, 
за ЈУ Народна и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ 
Тузла, потрошачко мјесто – 32020001 у износу 689,00 КМ, 
додијељене од стране Фондације за библиотечку дјелатност 
Сарајево.

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 текућих трансфера повећањем 
планираних прихода  у износу од 689,00 КМ, на економском 
коду 732100 – Примљени текући трансфери од осталих нивоа 
власти и фондова.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће се 
повећање плана у дијелу распореда расхода/издатака по основу 
примљених трансфера на потрошачком мјесту 32020001 – ЈУ 
Народна и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ 
Тузла, на економском коду 613100 – Путни трошкови у износу 

од 289,00 КМ, функционални код 0820 и економском коду  
613900 -  Уговорене и друге посебне услуге у износу од 
400,00 КМ, функционални код 0820.

III
Оперативни план расхода/издатака на потрошачком 

мјесту 32020001 -  ЈУ Народна и универзитетска 
библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла повећава се за износ 
уплаћених средстава на депозитни рачун Тузланског 
кантона у дијелу распореда расхода по основу 
примљених трансфера на економском коду 613100 – 
Путни трошкови у износу од 289,00 КМ и економском 
коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге у 
износу од 400,00 КМ.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија, Министарство за културу, спорт и младе и ЈУ 
Народна и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ 
Тузла. 

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
 

 БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-11-5745-2/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

576
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона ("Службене новине Тузланског кантона", бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 41. Закона о унутрашњим 
пословима Тузланског кантона ("Службене новине Тузланског 
кантона", бр. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 
11/18 и 14/18), на приједлог министра унутрашњих послова 
Тузланског кантона, Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 11.05.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању директора Управе полиције

I
Сафет Ибрахимовић именује се за директора Управе 

полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског 
кантона, на период од 4 године.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеним новинама Тузланског кантона".

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине -

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-9381/20
Тузла, 11.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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577
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 14. Уредбе 
о начину и критеријима за припрему, израду и праћење 
реализације Програма јавних инвестиција („Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 106/14), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
27.05.2020. године, доноси

О Д Л У К У
о именовању Комисије за израду Програма јавних 

инвестиција Тузланског кантона

I
Именује се Комисија за израду Програма јавних 

инвестиција Тузланског кантона (у даљем тексту: Комисија) 
у следећем саставу: 

1. Бахрија Јусуповић, помоћник министра за трезор, 
предсједник - Министарство финансија;

2. Ерна Кустурица, помоћник министра за развој, 
замјеник предсједника - Министарство  привреде;

3. Ненад Лукановић, помоћник министра за саобраћај, 
члан - Министарство трговине, туризма и саобраћаја;

4. Елвира Салиховић, помоћник министра за водопривреду, 
шумарство и економско-финансијске и опште послове, члан - 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

5. Горан Мишић, помоћник министра за заштиту 
околице и природе, члан - Министарство просторног уређења 
и заштите околице;

6. Суад Селимовић, секретар Удружења за пољопривреду 
и прехрамбену индустрију Кантоналне привредне коморе 
Тузла и секретар Удружења за шумарство и прераду дрвета 
Кантоналне привредне коморе Тузла, члан-члан из реда 
истакнутих стручњака из области анализе и оцјена инвестиција; 

7. Тајиб Муминовић, начелник Општине Теочак, члан - 
члан Предсједништва Скупштине Савеза општина и градова 
Федерације Босне и Херцеговине.

II
У случају одсутности или спријечености предсједника 

и чланова Комисије из тачке I ове одлуке исте ће замјењивати 
упосленици ресорног министарства/институције које одреде 
претпостављени.

III
Основни задаци Комисије из тачке I ове одлуке су:
a) анализа и оцјењивање пројеката у складу са Критеријима 

и принципима за оцјењивање пројеката кандидованих за 
Програм јавних инвестиција из Обрасца за оцјену приједлога 
пројекта,

б) разматрање извјештаја Надлежног кантоналног органа 
о утрошку средстава којима се финансирају пројекти чија је 
реализација у току,

ц) разматрање извјештаја имплементатора из члана 15. 
ставови (5) и (6) уредбе о пројектима чија је реализација у 
току и о пројектима завршеним у текућој години,

д) предлагање мјера за унапређење планирања јавних 
инвестиција и мјера за повећање ефикасности реализације 
инвестиција и 

e) обављање других послова од значаја за припрему 
Програма јавних инвестиција Кантона и координацију средстава 
за развој у Кантону.

IV
Начин рада и остала питања од значаја за обављање 

послова из дјелокруга рада Комисије уређују се пословником 
о раду.

V
Стручне и административне послове за Комисију 

обавља Министарство привреде.

VI
Комисија полугодишње извјештава Владу Тузланског 

кантона о свом раду.

VII
Мандат чланова Комисије је четири године од дана 

именовања.

VIII
Комисија ће утврђене задатке обављати без накнаде.

IX
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о именовању комисије за израду Програма јавних 
инвестиција Тузланског кантона (“Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 6/15, 4/16, 5/17, 11/17, 13/17 и 5/18).

X
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-24-9810/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

578
На основу члана 24. став (4) Закона о државној служби у 

Тузланском кантону (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 7/17, 10/17, 10/18 и 14/18), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Кантоналне 

управе за инспекцијске послове Тузланског кантона

I
Амел Механовић, именује се за вршиоца дужности 

директора Кантоналне управе за инспекцијске послове 
Тузланског кантона до именовања директора у складу са 
законом, а најдуже шест мјесеци.

II
Именованом из тачке I овог рјешења припадају сва 

права, обавезе и одговорности директора  Кантоналне управе 
за инспекцијске послове, почев од 13.05.2020. године.

III
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: 02/1-30-13267/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
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579
На основу члана 24. став (4) Закона о државној служби у 

Тузланском кантону (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 7/17, 10/17, 10/18 и 14/18), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Кантоналне 

управе цивилне заштите Тузланског кантона

I
 Зоран Јовановић, именује се за вршиоца дужности 

директора Кантоналне управе цивилне заштите Тузланског 
кантона до именовања директора у складу са законом, а 
најдуже шест мјесеци.

II
Именованом из тачке I овог рјешења припадају сва 

права, обавезе и одговорности директора  Кантоналне 
управе цивилне заштите, почев од 18.05.2020. године.

III
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: 02/1-30-13268/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

580
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 07.05.2020. 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, 

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. Фадил Имшировић, члан
4. Махир Хоџић, члан
5. Амир Золетић, члан
6. Заим Мушановић, члан
7. Азра Имшировић, члан
8. Аднан Аљукић, члан
9. Сафет Смајилбашић, члан.

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

Бр: 02/1-33-13262/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

581
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 07.05.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању Управног одбора
 Јавне установе Заштићени пејзаж „Коњух“ 

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Заштићени 

пејзаж „Коњух“ 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.Фахрета Софтић, предсједник
2.Адвија Чаушевић, члан
3.Менсур Мешановић, члан.

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

Бр: 02/1-19-9150/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

582
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 оснивача над Јавном установом Дом за дјецу 
без родитељског старања Тузла (“Службене новине Тузланско – 
подрињског кантона”, број: 6/97 и “Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 9/15), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 19.05.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Управног одбора

ЈУ Дом за дјецу без родитељског старања Тузла

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Управног 

одбора ЈУ Дом за дјецу без родитељског старања Тузла, на 
лични захтјев у следећем саставу:

1.Салих Омеровић, предсједник
2.Ерсија Ашчерић - Мујединовић, члан
3.Нихада Шкребо, члан
4.Нихада Халилчевић, члан
5.Адемир Хасановић, члан.



Четрвтак, 18. 06. 2020. год.  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА   Број 9 - Странa 873

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

ВЛАДА

Бр: 02/1-30-9294/20
Тузла, 19.05.2020. године

583
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.1/03, 34/03 и 65/13), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана  
19.05.2020. године, д о н о с и

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

Дом за дјецу без родитељског старања Тузла

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Дом за дјецу 

без родитељског старања Тузла, на период најдуже три мјесеца, 
у следећем саставу:

1. Есад Бећировић,  предсједник
2. Амир Мехмедовић,  члан
3. Ибрахим Хусејновић,  члан
4. Амела Тупковић,  члан
5. Емир Паочић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено 

у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-04-10488/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

584
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 49. 
став (2) Закона о високом образовању (“Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17 и 15/19), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
27.05.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању предсједника и чланова 
Управног одбора ЈУ Универзитет у Тузли из реда оснивача

I
Именује се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ 

Универзитет у Тузли из реда оснивача, на период најдуже до 
90 дана у следећем саставу:

1.Сенада Карајбић, предсједник
2.Сенаид Хаџић, члан

3.Реџо Бутковић, члан
4.Харис Хусеинагић, члан
5.Расема Новалић, члан.

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: 02/1-34-10583/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

585
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Федерације 
Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине”, бр. 12/03, 34/03 и 65/13),Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. године, 
доноси

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

болница „Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница

I
Именује се Управни одбор ЈЗУ Општа болница „Др. 

Мустафа Бегановић“ Грачаница, до окончања поступка на 
основу којег ће се извршити именовање новог Управног одбора 
у складу са законом, а најдуже три мјесеца, у следећем саставу:

1. Селмин Карић, предсједник
2. Амир Бајрић, члан
3. Дино Ћенановић, члан
4. Едиса Аљић, 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-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Бр. 02/1-33-1439-2/20
Тузла, 12.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

586
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Тушањ“ Тузла
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588
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године, д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Тушањ“ Тузла

I
Емир Јахић именује се за члана привременог Школског 

589
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Симин Хан“ Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Симин Хан“ Тузла на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Хрустан Ночић, предсједник
2. Адмир Кадрић, члан
3. Разија Хамзабеговић, члан
4. Аднан Авдибашић, члан
5. Мирела Икановић, члан. 

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

Бр: 02/1-34-8482-10/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

590
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Кисељак“ Кисељак, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Кисељак“ Кисељак, Тузла на период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Емир Бајић, предсједник
2. Алмедин Бучај, члан

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Тушањ“ Тузла на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Сенаид Кунић, предсједник
2. Мирела Бркић, члан
3. Бегзада Шехмехмедовић, члан
4. Шемса Бегић, члан
5. Ремзија црвк, члан. 

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

Бр: 02/1-34-8482-11/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

587
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  
Закона о основном одгоју и образовању (“Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
27.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Тушањ“ Тузла

I
Бегзада Шехмехмедовић разрјешава се дужности члана 

привременог Школског одбора ЈУ Основна школа „Тушањ“ 
Тузла.

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

Бр. 02/1-34-9647-2/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

одбора ЈУ Основна школа „Тушањ“ Тузла на период утврђен 
Рјешењем Владе Тузланског кантона бр. 02/1-34-8482-11/20 
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-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Бр. 02/1-34-9647-4/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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3. Мирнес Селимовић, члан
4. Јасмина Стухли, члан
5. Муамер Хасанбашић, члан.  

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

Бр: 02/1-34-8482-22/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

591
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. године, доноси

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

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Брчанска Малта“ Тузла на период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Алма Мухединовић, предсједник
2. Мерима Зубовић, члан
3. Неџмија Хаџић, члан
4. Сафија Агић, члан
5. Сенахид Мехмедовић, члан.  

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

Бр. 02/1-34-9641/20
Тузла, 12.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

592
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора  ЈУ Центар 
за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања 

и говора Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ центар за 

образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора 
Тузла на период најдуже до 90 дана у следећем саставу:

1. Адиса Кадић, предсједник
2. Лејла Арнаутовић, члан
3. Хатиџа Хрен, члан
4. Нермина Кукурузовић, члан
5. Алмира Рамић, члан.  

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

Бр. 02/1-34-9641-1/20
Тузла, 12.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

593
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Липница“ Липница, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Липница“ Липница, Тузла на период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Кадрија Хаџимехмедовић, предсједник
2. Санел Дељић, члан
3. Винко Ламешић, члан
4. Тихомир Павличевић, члан
5. Алмедина Мулахалиловић, члан.  

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА

-Федерација Босне и Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9641-8/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

594
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

школа „Мрамор“ Мрамор, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
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595
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Солина“ Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Солина“ Тузла на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Неврес Хурић, предсједник
2. Един Муратовић, члан
3. Аида Јусић, члан
4. Слободанка Ивичић, члан
5. Зилха Јахић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9641-12/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

596
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна музичка школа Тузла

597
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

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

 ЈУ Основна школа „Подриње“ Михатовићи, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Подриње“ Михатовићи, Тузла на период најдуже до 
90 дана у следећем саставу:

1. Емина Арнаут, предсједник
2. Анел Лолић, члан
3. Фехима Ејубовић, члан
4. Изудин Смајић, члан
5. Мирела Мујкић, члан.

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

Бр. 02/1-34-9641-14/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

598
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

„Бановићи Село“ Бановићи Село, Бановићи

школа „Мрамор“ Мрамор, Тузла на период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Ирфан Кишић, предсједник
2. Елвир Бајрић, члан
3. Нирвана Џамбић, члан
4. Мирсада Бараковић, члан
5. Јасмин Хаџимустафић, члан.  

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9641-9/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

музичка школа Тузла, на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Садика Прохић, предсједник
2. Ибрахим Кабил, члан
3. Селма Јахић, члан
4. Сенад Дедић, члан
5. Русмир Шерифовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9651-4/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.
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I
Адмир Ковачевић разрјешава се дужности члана Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ Бановићи Село, 
Бановићи.

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

Бр: 02/1-34-13308/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

599
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ Бановићи Село, 
Бановићи 

I
Мустафа Маљишевић именује се за члана Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ Бановићи Село, 
Бановићи на период утврђен Рјешењем Владе Тузланског 
кантона, бр. 02/1-34-8075-11/20 од 16.04.2020. године.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Бр: 02/1-34-13308-1/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

600
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић

I
Амира Фишековић разрјешава се дужности члана 

Школског одбора ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, 
Челић.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

601
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић

I
Севлета Арнаутовић именује се за члана Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић на 
период утврђен Рјешењем Владе Тузланског кантона, бр. 
02/1-34-8474-2/20 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-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А
Бр. 02/1-34-9647-1/20

Тузла, 12.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Бр. 02/1-34-9647/20
Тузла, 12.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

602     
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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”.
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БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
    В Л А Д А

Бр: 02/1-34-8386-15/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

603
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Лукавац Град“ Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Лукавац Град“ Лукавац на период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Муниб Бајрић, предсједник
2. Сабит Осмић, члан
3. Амела Суљић, члан
4. Биљана Маховкић, члан
5. Албина Хатунић, члан. 

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

Бр: 02/1-34-8482-14/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

604
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Пољице“ Пољице, Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Пољице“ Пољице, Лукавацна период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Рефија Жбанић, предсједник
2. Мирза Мурселовић, члан
3. Ениса Имамовић, члан
4. Лејла Токић, члан
5. Елвиса Туфекчић, члан. 

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

Бр: 02/1-34-8482-15/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

605
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Турија“ Турија, Лукавац на период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Алена Бургић, предсједник
2. Минаса Блековић, члан
3. Дамир Туркић, члан
4. Дамир Хатунић, члан
5. Мирела Бургић, члан. 

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

Бр: 02/1-34-8482-16/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

606
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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. Бегајет Омеровић, предсједник
2. Мерсудин Џафић, члан
3. Мерсед Хоџић, члан
4. Фавзија Турсуновић, члан
5. Зијад Машић, члан.  

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу предсједника и члана привременог 

Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Рапатница“ Рапатница, Сребреник

I
Бегајет Омеровић разрјешава се дужности предсједника, 

а Мерсед Хоџић дужности члана привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Рапатница“ Рапатница, Сребреник.

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

Бр. 02/1-34-9959-1/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Бр: 02/1-34-8482-20/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

608
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању предсједника и члана привременог 

Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Рапатница“ Рапатница, Сребреник

I
Мерсед Хоџић именује се за предсједника, а Суљо 

Јолдић за члана привременог Школског одбора ЈУ Основна 
школа „Рапатница“ Рапатница, Сребреник на период утврђен 
Рјешењем бр. 02/1-34-8482-20/20 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-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
   В Л А Д А

Бр. 02/1-34-9959-2/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

609
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Подорашје“ Подорашје, Сребреник

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Подорашје“ Подорашје, Сребреник на период најдуже 
до 90 дана у следећем саставу:

1. Суад Ширановић, предсједник
2. Алмир Хоџић, члан
3. Елвир Башић, члан
4. Ениса Талетовић, члан
5. Семир Бећировић, члан. 

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

Бр: 02/1-34-8482-17/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

610
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Тиња“ Тиња, Сребреник на период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Самир Турсуновић, предсједник
2. Шејла Велић, члан
3. Мустафа Џафић, члан
4. Менсур Куртић, члан
5. Рамиза Мехмедовић, члан. 

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

Бр: 02/1-34-8482-18/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Прва основна школа Сребреник

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Прва 

основна школа Сребреник на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Есед Буљубашић, предсједник
2. Декида Захировић, члан
3. Самир Ахмељић, члан
4. Едина Булдић, члан
5. Низар Бајрактаревић, члан.  

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

Бр: 02/1-34-8482-19/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

612
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Шпионица“ Шпионица, Сребреник

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Шпионица“ Шпионица, Сребреник на период најдуже 
до 90 дана у следећем саставу:

1. Марко Краљевић, предсједник
2. Миралем Дједовић, члан
3. Јасмина Ђерзић, члан
4. Златан Хусарић, члан
5. Јасмина Хусић, члан.  

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

Бр: 02/1-34-8482-26/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

613
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Друга основна школа Сребреник

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Друга основна 

школа Сребреник, на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Јасмина Педљић, предсједник
2. Емир Јуничић, члан
3. Џевад Ферхатовић, члан
4. Алиса Имамовић, члан
5. Азра Мујкић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9641-7/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

614
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Калесија“ Калесија

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Калесија“ Калесија на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Нермин Мујкановић, предсједник
2. Мехмед Хоџић, члан
3. Мехмедалија Имамовић, члан
4. Хидајета Насуповић, члан
5. Алена Камарић, члан.

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

Бр: 02/1-34-8482-23/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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615
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Мемићи“ Мемићи, Калесија

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Мемићи“ Мемићи, Калесија на период најдуже до 
90 дана у следећем саставу:

1. Енис Хоџић, предсједник
2. Изудин Дугоњић, члан
3. Санела Халиловић, члан
4. Мирзет Јахић, члан
5. Недим Чивић, члан. 

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

Бр: 02/1-34-8482-24/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

616
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Раинци Горњи“ Раинци Горњи, 
Калесија

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Раинци Горњи“ Раинци Горњи, Калесија на период 
најдуже до 90 дана у следећем саставу:

1. Русмир Хасановић, предсједник
2. Селмир Буквар, члан
3. Мухамед Сакић, члан
4. Мелиса Ћуртовић, члан
5. Халида Суљкановић, члан. 

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

Бр. 02/1-34-9641-3/20
Тузла, 12.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

617
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Вишћа“ Вишћа, Живинице

I
Нухановић Адиса разрјешава се дужности члана 

привременог Школског одбора ЈУ Основна школа „Вишћа“ 
Вишћа, Живинице.

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

Бр. 02/1-30-10077-1/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

618
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Вишћа“ Вишћа, Живинице

I
Мирела Бегић Черкезовић именује се за члана 

привременог Школског одбора ЈУ Основна школа „Вишћа“ 
Вишћа, Живинице на период утврђен Рјешењем Владе 
Тузланског кантона бр. 02/1-34-8482-6/20 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-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Бр. 02/1-30-10077-2/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

619
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. 
Закона о основном одгоју и образовању (“Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада 
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Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. 
године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Грачаница“ Грачаница, Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Емир Салиховић, предсједник
2. Мирзет Јусић, члан
3. Зарфа Нишић, члан
4. Шефик Турсуновић, члан
5. Билал Хоџић, члан.  

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

Бр. 02/1-34-9641-2/20
Тузла, 12.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

620
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Башиговци“ Башиговци, Живинице

I

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

1. Сабахудин Хоџић, предсједник
2. Суад Делић, члан
3. Рахима Јагодић, члан
4. Нермина Дамаџић, члан
5. Неврес Мешановић, 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

Бр. 02/1-34-9641-4/20
Тузла, 12.05.2020. године

621
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ВЛАДА

Бр: 02/1-34-8386-17/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, 
с.р.

622
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Живинице Горње“ Живинице 
Горње, Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Живинице Горње“ Живинице Горње, Живинице на 
период најдуже до 90 дана у следећем саставу:

1. Муфид Муминовић, предсједник
2. Мериса Кадирић, члан
3. Муамера Смајловић, члан
4. Дениса Клопић, члан
5. Јасмина Хусић, 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-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9641-10/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

623
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Друга основна школа Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Друга 

основна школа Живинице на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Јасмин Халиловић, предсједник
2. Шекиб Селимовић, члан
3. Елида Авдић, члан
4. Мирела Ефендић, члан
5. Кемал Хасановић, члан.

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

Бр. 02/1-34-9641-15/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

624
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Сапна“ Сапна

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Сапна“ Сапна, на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Мирнес Пољаковић, предсједник
2. Русмир Хасановић, члан
3. Мина Гушић, члан
4. Билал Хуремовић, члан
5. Армелина Ахметовић, члан.  

II
 Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9641-11/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

625
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Кладањ“ Кладањ

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна школа 

„Кладањ“ Кладањ,на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Бејазит Спахић, предсједник
2. Самир Мазаловић, члан
3. Мирзет Ахметспахић, члан
4. Мирела Грахић, члан
5. Мерсида Имшировић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

    ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9641-5/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

626
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Ступари“ Ступари, Кладањ

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна школа 

„Ступари“ Ступари, Кладањна период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Салим Халиловић, предсједник
2. Амел Шарац, члан
3. Фадила Тулумовић, члан
4. Хаџан Хоџић, члан
5. Емин Вејзовић, 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-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Бр. 02/1-34-9641-13/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

627
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101.  Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Стјепан Поље“ Стјепан Поље, 
Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Стјепан Поље“ Стјепан Поље, Грачаница, на период 
најдуже до 90 дана у следећем саставу:

1. Џемал Софтић, предсједник
2. Аднан Ибрахимовић, члан
3. Армин Топић, члан
4. Седин Мејремић, члан
5. Нејра Хаџић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9641-6/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

628
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 07.05.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана Школског одбора 
ЈУ Средња медицинска школа Тузла

I
Лејла Разић разрјешава се дужности члана Школског 

одбора ЈУ Средња медицинска школа Тузла.

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

Бр: 02/1-34-8893/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

629
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 07.05.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора 
ЈУ Средња медицинска школа Тузла 

I
Натмир Буљубашић именује се за члана Школског 

одбора ЈУ Средња медицинска школа Тузла на период 
утврђен Рјешењем Владе Тузланског кантона, бр. 02/1-34-
1972-16/20 од 18.02.2020. године.

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

Бр: 02/1-34-8893-2/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

630
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња школа Тузла, на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Алмаса Бегић предсједник
2. Едина Суљић, члан
3. Денијал Дервишевић, члан
4. Нермина Хасић, члан
5. Смиљана Павић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9651-1/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња машинска школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња машинска Тузла, на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Адил Башић, предсједник
2. Нихада Брчиновић, члан
3. Кадро Јахић, члан
4. Јасмин Мркаљевић, члан
5. Лејла Мушић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9651-3/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

632
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Средња медицинска школа Тузла

I
Именује се Школски одбор ЈУ Средња медицинска 

школа Тузла, на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Аднан Малак, предсједник
2. Недима Смајић, члан
3. Маида Аљић, члан
4. Натмир Буљубашић, члан
5. Рамиза Рујевић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и 

Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9651-5/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

633
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња грађевинско - геодетска школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња грађевинско-геодетска школа Тузла, на период најдуже 
до 90 дана у следећем саставу:

1. Ћазим Мулић предсједник
2. Армин Хурић, члан
3. Ален Мулић, члан
4. Неџад Бећировић, члан
5. Есед Зенуновић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9651-7/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, .ср

634
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Средња музичка школа „Честмир Мирко Душек“ 
Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Средња музичка 

школа „Честмир Мирко Душек“ Тузла, на период најдуже до 90 
дана у следећем саставу:

1. Ирфан Касумовић предсједник
2. Јасна Хаџиселимовић, члан
3. Златан Мујкић, члан
4. Биљана Шепаровић, члан
5. Санел Бајрами, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9651-8/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу члана 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 07.05.2020. 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:

1. Дедић Селма, предсједник
2. Смајиловић Нермина, члан
3. Авдић Нихад, члан
4. Моралић Недим, члан
5. Хусић Азијада, члан.

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

Бр: 02/1-34-8386-16/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

636
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 07.05.2020. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању Школског одбора 
ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија 

„Мустафа Новалић“ Градачац, на период најдуже до 90 дана 
у следећем саставу:

1. Мирела Шадић, предсједник
2. Хасан Османовић, члан
3. Раиф Омерагић, члан
4. Амир Мујкановић, члан
5. Сеад Ганибеговић, члан.

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

Бр: 02/1-34-8482-12/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

637
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 07.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња школа Лукавац, на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Јасмин Туфекчић, предсједник
2. Дамир Дубравић, члан
3. Ерна Фаић, члан
4. Кемал Башић, члан
5. Асмир Токић, члан.

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

Бр: 02/1-34-8482-13/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

638
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња електро - машинска школа Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња електро-машинска школа Лукавац, на период 
најдуже до 90 дана у следећем саставу:

1. Нермина Хоџић, предсједник
2. Муфид Чеперовић, члан
3. Алдин Кадрић, члан
4. Самир Грахић, члан
5. Мирела Ибељић, члан. 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9651-2/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.
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640
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 
11/06 и 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник

I
Емир Мехић разрјешава се дужности  члана 

привременог Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Сребреник.

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

Бр. 02/1-34-9647-1/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

11/06 и 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 27.05.2020. године,  д о н о с и

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

ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник

I
Суад Суљић именује се за члана привременог 

Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник 
на период утврђен Рјешењем Владе Тузланског кантона бр. 
02/1-34-8482-21/20 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-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Бр. 02/1-34-9647-3/20
Тузла, 27.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

639
На основу члана 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 07.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник

I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња 

школа Сребреник, на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Фахира Копрић, предсједник
2. Емир Мехић, члан
3. Мустафа Педљић, члан
4. Хидајет Муратовић, члан
5. Шемсудин Мујановић, члан.

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

Бр: 02/1-34-8482-21/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

642
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 07.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Калесија

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња школа Калесија, на период најдуже до 90 дана у 
следећем саставу:

1. Шефик Имамовић, предсједник
2. Селма Смајић, члан
3. Сафет Ибрахимбеговић, члан
4. Ибрахим Барчић, члан
5. Елведина Јусуфовић, члан.

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

Бр: 02/1-34-8482-25/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

643
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126.  Закона о средњем 
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19) и чланом 18. Закона о измјенама 

641
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 1/05, 



Број 9 - Странa 888  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Четвртак, 18. 06. 2020. год.

и допунама Закона о средњем образовању и одгоју (“Службене 
новине Тузланског кантона”, број:14/19), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 12.05.2020. године, д о н о с и

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

ЈУ Мјешовита средња школа Челић

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња школа Челић, на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Мерсад Тањић, предсједник
2. Алмир Захировић, члан
3. Даница Арнаутовић, члан
4. Мирсад Хајдаревић, члан
5. Ибрахим Бећировић, члан. 

II
Именовањем привременог Школског одбора, престаје 

мандат Школском одбору утврђен Рјешењем Владе 
Тузланског кантона,бр. 02/1-34-12715-1/16 од 18.10.2016. 
године.

III
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

Бр. 02/1-34-9651/20
Тузла, 12.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

644
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 19.05.2020. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Сапна

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња школа Сапна, на период најдуже до 90 дана у следећем 
саставу:

1. Емир Грахић, предсједник
2. Канита Ахметовић, члан
3. Хусеин Јусић, члан
4. Менсур Смајловић, члан
5. Мидхат Алић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Бр: 02/1-34-9651-6/20
Тузла, 19.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић, с.р.

645 
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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 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 24030020 – ЈУ Средња музичка школа 
„Честмир Мирко Душек“ Тузла, у дијелу распореда расхода 
из буџета у износу од 6.340,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

следећи начин: 
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге, 6.340,00 КМ
 функционални код 0922  

у корист економског кода:
613700 - Издаци за текуће одржавање,  6.340,00 КМ
 функционални код  0922 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Средња 
музичка школа „Честмир Мирко Душек“ Тузла.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-11138/20
Тузла, 28.05.2020. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

646 
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. ставом (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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 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), 
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на потрошачком мјесту 24020072 – ЈУ Друга основна школа 
Грачаница, у дијелу распореда расхода из буџета у износу 
од 8.600,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

следећи начин:
на терет економских кодова:
613100 - Путни трошкови,  500,00 КМ
 функционални код 0912

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

 фунционални код 0912

613900 - Уговорене и друге посебне услуге, 7.100,00 КМ
 функционални код 0912  

у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
               субаналитика АА0004,   6.100,00 KM
 функционални код  1020

613400 - Набавка материјала и 
         ситног инвентара,      500,00 КМ
 функционални код 0912 

613700 - Издаци за текуће одржавање,  2.000,00 КМ
  фунционални код 0912 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Друга 
основна школа Грачаница.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а 

објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-11936/20
Тузла, 04.06.2020. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

647 
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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 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 24020028 – ЈУ ОШ „Пољице“ 
Лукавац, у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 
1.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

следећи начин: 
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,  1.000,00 КМ
 субаналитика АА0006, 
 функционални код 1011  

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, 1.000,00 КМ
 субаналитика АА0005, 
 функционални код  1030

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Пољице“ Лукавац.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-11936-1/20
Тузла, 04.06.2020. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

648 
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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
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 24020080 – ЈУ ОШ „Лукавица“ 
Грачаница, у дијелу распореда расхода из буџета у износу 
од 2.500,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

следећи начин: 
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге, 2.500,00 КМ
 функционални код 0912  

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,  2.500,00 КМ
 субаналитика АА0005, 
 функционални код  1030

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Лукавица“ Грачаница.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће 

се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-11936-2/20
Тузла, 04.06.2020. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

649 
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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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 24020035 – ЈУ ОШ „Тиња“ 
Сребреник, у дијелу распореда расхода из буџета у износу 
од 1.974,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

следећи начин: 
на терет економског кода:
613200 - Издаци за енергију,  1.974,00 КМ
 функционални код 0912

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,    1.974,00 КМ
 субаналитика АА0007, 
 функционални код  1011 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Тиња“ Сребреник.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-12184/20
Тузла, 09.06.2020. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.

650 
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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
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 24020083 – ЈУ ОШ „Клокотница“ 
Добој Исток, у дијелу распореда расхода из буџета у износу 
од 3.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

следећи начин: 
на терет економског кода:
613900 -Уговорене и друге посебне услуге 3.000,00 КМ
 функционални код 0912

у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,  800,00 КМ
 субаналитика АА0004, 
 функционални код  1020

611200 - Накнаде трошкова запослених, 2.100,00 КМ
 субаналитика АА0005, 
 функционални код  1030

611200 - Накнаде трошкова запослених, 50,00 КМ
 субаналитика АА0006, 
 функционални код  1011

611200 - Накнаде трошкова запослених, 50,00 КМ
 субаналитика АА0007, 
 функционални код  1011 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Клокотница“ Добој Исток.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-12326/20
Тузла, 09.06.2020. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц., с.р.
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651 
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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
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 24040001 – Универзитет у Тузли, у дијелу примљених 
трансфера у износу од 7.020,00 КМ.

II
 Прерасподјела планираних расхода извршиће се 

на следећи начин: 
на терет економског кода:

613100 - Путни трошкови,7.020,00 КМ
функционални код 0970

у корист економског  кода:
613700 Издаци за текуће одржавање,
функционални код  0970 7.020,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и  Универзитет 
у Тузли.

IV
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
.

Број: 07/1-11-12214/20
Тузла, 10.06.2020. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р

652
На основу члана 74. став (5) Закона о средњем образовању 

и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/11, 
9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), министар образовања и науке 
Тузланског кантона доноси

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама  Правилника о критеријима за 
упис ученика у први разред средњих школа на подручју 

Тузланског кантона

Члан 1.
У члану 3. став (2) Правилника о критеријима за 

упис ученика у први разред средњих школа на подручју 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 

кантона“, број: 7/16), ријечи  „министар образовања, 
науке, културе и спорта“ замјењују се ријечима „министар 
образовања и науке“.

У ставу (3) ријечи „Министарству образовања, науке, 
културе и спорта“ замјењују се ријечима „Министарству 
образовања и науке“.

Члан 2.
У члану 5. на почетку става додаје се ознака става „(1)“.
У истом члану иза става (1) додаје се нови став (2), 

који гласи:
„(2) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања  

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе,а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, ученик генерације 
стиче право уписа у први разред изабране средње школе 
без бодовања“.

Члан 3.
У члану 7. иза става (3) додаје се нови став (4), који 

гласи:
„(4) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе, а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, резултати екстерне 
матуре из става (1) тачка ц), става (2) тачка ц) и става (3) 
не узимају се као основ за упис у први разред гимназије, 
средње техничке, средње умјетничке и средње стручне 
школе“.

Члан 4.
У члану 8. иза става (2) додаје се нови став (3), који 

гласи:
„(3) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе, а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, резултати екстерне 
матуре из става (2) тачка ц) овог члана се не бодују, па се и 
максималан број бодова из става (1) овог члана умањује са 
110 на 100 бодова“.

Члан 5.
У члану 9. иза става (2) додаје се нови став (3), који 

гласи:
„(3) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе, а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, резултати екстерне 
матуре из става (2) тачка ц) овог члана се не бодују, па се и 
максималан број бодова из става (1) овог члана умањује са 
130 на 120 бодова“.

Члан 6.
У члану 10. иза става (4) додаје се нови став (5), који 

гласи:
„(5) Изузетно, уколико за вријеме проглашења стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашења 
ванредног стања, током наставне године дође до прекида 
редовног рада и функционисања школе, а министар донесе 
одлуку о неодржавању екстерне матуре, минималан  број 
бодова из ставова (1), (2), (3) и (4) овог члана умањује се 
за 10 бодова“.
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Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, 

примјењиваће се од уписа ученика у први разред за школску 
2020/2021. годину, и објавиће се у „Службеним новинама 
Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херецговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и 

науке

Број: 10/1-34-015829/20
Тузла, 05.06.2020. године

М И Н И С Т Р И ц А

Фахрета Брашњић, проф.,с.р.

653
На основу члана 23.Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона – пречишћени текст 

(„Службене новине Тузланског кантона“, број:10/18) и члана 77. став 5. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2020. годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 16/19), Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона доноси

П Р О Г Р А М
расподјеле средстава за материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе 

за 2020. годину 

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2020. годину са буџетске позиције 

23020009-материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе у укупном износу од 237.000,00 КМ.Средства се 
распоређују организацијама/удружењима за подршку реализације пројеката који имају следеће циљеве: 

БР. ЦИЉЕВИ Износ средстава 
у КМ

1. Превенција сиромаштва и подршка материјално необезбијеђеним појединцима и породицама 
у виду додјеле прехрамбених и хигијенских пакета и огрева 55.000,00

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

50.000,00

3.
Оснаживање лица са инвалидитетом, професионална рехабилитација и запошљавање и 
други облици услуга и подршке овим лицима и њиховим породицама, а које превенирају 
институционални смјештај лица са инвалидитетом

38.000,00

4.

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

40.000,00

5. Побољшање квалитета живљења старијих лица путем ванинституционалних услуга, услуга 
помоћи и његе у кући и других облика подршке 54.000,00

Пројектне активности се искључиво могу планирати и реализовати најраније почев од дана објаве Програма у 
“Службеним новинама Тузланског кантона” и трајати искључиво до 31.12.2020. године.

Организације и удружења у обрасцу пројектног приједлога за одобравање средстава одређују циљ на који аплицирају 
са пројектом.

Ако на неки од циљева не аплицира довољан број организација/удружења и средства остану нераспоређена, Комисија 
именована од стране министра за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона може нераспоређена 
средства прерасподијелити на остале циљеве који су дефинисани Програмом.

II
Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона  ће средства из тачке I овог програма 

распоредити посебним одлукама у складу са расположивим средствима Буџета и оперативним плановима извршења Буџета 
за 2020. годину.

III
Комисија именована од стране министра за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће 

утврдити приједлог расподјеле средстава из тачке I овог програма, на основу  следећих критерија и начина бодовања:
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КРИТЕРИЈИ Циљ 1 Циљ 2 Циљ 3 Циљ 4 Циљ 5

Број бодова по циљевима

1. Квалитет пројекта, усклађеност са циљевима програма 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

2.

Постигнути резултати у предложеним пројектним 
активностима, у претходном периоду и ажурност и 
квалитет извјештавања за већ подржане пројекте из буџета 
Министарства

0 –  5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

3. Број корисника, категорија корисника услуга и  ниво 
укључености корисника 0 – 20 0 – 10 0 – 15 0 – 10 0 – 10

4. Допринос пројекта развоју  ванинституционалних услуга и 
њиховом приближавању локалној заједници (корисницима) 0 – 10 0 – 20 0 – 15 0 – 20 0 – 20

5. Утицај предвиђених активности на циљне групе 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5
6. Квалитет и структура буџета пројекта 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

7. Суфинансирање из других извора или суфинансирање од 
стране имплементарора пројекта 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10

8. Успостављеност партнерских односа са другим секторима у 
реализацији пројекта 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

Укупан број бодова Укупно по 65 бодова

Организације и удружења која не остваре минимум од 15 бодова неће бити финансирана/суфинансирана средствима 
из овог програма.

IV
Приликом процјене неће се разматрати пројекти који: 
- су усмјерени ка вјерским циљевима и активностима,
- се искључиво базирају на инвестицијским улагањима, изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме,
- имају административне трошкове веће од 20% тражених средстава из Буџета ТК за 2020. годину,
- имају планиране исте пројектне активности у истом временском периоду као пројекти који су подржани из буџета 

Министарства за 2019. годину, 
- чије су пројектне активности планиране прије објаве Програма у „Службеним новинама Тузланског кантона“ и чије 

је трајање планирано дуже од 31.12.2020. године,
- су поднесени од организација и удружења који нису доставили извјештај о намјенском утрошку средстава одобрених 

у 2019. години у одобреном року,
- су поднесени од организација и удружења који нису доставили извјештај о намјенском утрошку средстава одобрених 

из буџета Министарства за рад, социјалну политику и повратак ТК у претходним годинама,
- су поднесени од организација и удружења које у оквиру регистроване дјелатности не раде на унапређењу укупног 

друштвеног положаја лица у стању социјалне потребе,
- пројекти који нису достављени у складу са прописаним обрасцима од стране Министарства,
- чији пројекти нису намјењени грађанима Тузланског кантона.
Министарство за рад, социјалну политику и повратак ТК неће разматрати захтјеве за суфинансирање програма рада 

подносиоца захтјева, већ искључиво конкретне пројекте.

V
Објава овог програма у “Службеним новинама Тузланског кантона“ оставља могућност потенцијалним корисницима 

за подношење захтјева са пројектом за расподјелу средстава у року од 15 дана од дана објављивања у „Службеним новинама 
Тузланског кантона“, а што се сматра јавним позивом.

VI  
Подносилац пројектног приједлога за додјелу средстава обавезан је доставити сљедећу документацију:
- Пријавни образац – образац 1
- Образац пројектног приједлога - образац 2
- Буџет пројекта – образац 3  
- Рјешење о упису у регистар код Министарства правосуђа и управе ТК-а или другог надлежног органа  ФБиХ или 

БиХ (копија)  
- Статут удружења/организације (копија)
- Извјештај о раду за 2019. годину (копија)
- Акт о усвајању  Извјештаја о раду за 2019. годину од стране надлежног органа (копија)
- Увјерење о порезној регистрацији (копија)
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- Спесимен потписа (копија)
- Биланс стања за 2019.годину овјерен од надлежног органа ( копија).
- Биланс успјеха за 2019. годину овјерен од надлежног органа (копија).
- Изјава одговорне особе правног лица о транспарентном утрошку средстава
- Споразум о партнерству ако се ради о партнерском пројекту овјерен од свих партнера (копија), 
- Доказ о суфинансирању из других извора или суфинансирању од стране имплементатора пројекта (уколико је 

обезбјеђено суфинансирање).
Подносиоци пројектног приједлога су обавезни приџавати се Смјерница за припремање буџета,   које су саставни дио 

овог програма.
У буџету пројекта мора бити јасно назначено за које се активности траже средства од Министарства, а за које су 

активности осигурана средства из других извора, уколико постоје. 
Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и овјерени од стране одговорне особе подносиоца пријаве. 
Обрасци за пријаву чине саставни дио овог програма и могу се  преузети са веб странице Владе ТК-а (www.vladatk.kim.ba).

VII 
Попуњени пријавни образац са свим прилозима подноси се у запечаћеној  коверти, а предаје путем поште или на 

писарницу заједничких служби кантоналних органа на адресу:
Тузлански кантон
Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Рударска бр. 57
75000 Тузла са назнаком 
“Пријава на јавни позив за расподјелу средстава за материјално збрињавање лица у стању социјалне потребе за 2020. 

годину – не отварати”.

VIII
Организације и удружења су обавезни да извјештај о утрошку средстава са потребним доказима (копије рачуна) уз 

наративни извјештај, доставе Министарству за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона,  најкасније до 
31.01.2021. године.

Извјештај из става 1. ове тачке доставља се у складу са прописаним обрасцем (образац 4) који се може преузети са 
веб странице Владе ТК-а (www.vladaтк.кim.bа). Образац наративног и финансијског извјештаја је саставни дио Програма.

Уколико средства из тачке I овог програма из неоправданих разлога не буду утрошена у року из става 1. ове тачке или 
се иста утроше ненамјенски, удружење је дужно средства вратити у Буџет Тузланског кантона, у противном против истог 
ће бити покренут поступак пред надлежним судом.

IX
За реализацију овог програма и појединачних одлука донесених на основу овог програма, задужује се Министарство 

за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и Министарство финансија Тузланског кантона.

X
Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона,  примјењује се од 01.01.2020. 

године и исти ће се објавити  у „Службеним новинама Тузланског кантона“ .

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,СОцИЈАЛНУ

 ПОЛИТИКУ И ПОВРАТАК

Број: 09/1-11-5182/20
Тузла,06.03.2020. године 

МИНИСТАР

Адмир Хрустановић, с.р.
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Obrazac 1
OBRAZAC ZA PRIJAVU

za Prijedlog projekta za podršku iz Programa materijalno zbrinjavanje lica u stanju
socijalne potrebe za 2020. godinu

Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

naziv podnosioca prijave - (upisati naziv kako je upisan u registar )
__________________

(sjedište – broj pošte) (ulica i broj) ( e-mail )

Identifikacijski broj:

Kontakt osoba: tel. mob.

Ovlaštena osoba: tel. mob.

Naziv projekta:

Ukupna vrijednost projekta KM t tražena sredstva od Ministarstva
KM

Transakcijski račun:

Tačan naziv banke:

Uz ovaj obrazac (popunjen, potpisan i ovjeren) prilažemo slijedeća dokumenta:
- Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 2,
- Budžet projekta – obrazac 3.
- Rješenje o upisu u registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave TK-a ili drugog nadležnog organa

FBiH ili BiH (kopija),
- Statut udruženja/organizacije (kopija),
- Izvještaj o radu za 2019. godinu (kopija),
- Akt o usvajanju Izvještaja o radu za 2019. godinu od strane nadležnog organa (kopija),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (kopija),
- Spesimen potpisa (kopija),
- Bilans stanja za 2019.godinu ovjeren od nadležnog organa ( kopija),
- Bilans uspjeha za 2019. godinu ovjeren od nadležnog organa (kopija),
- Izjava odgovorne osobe pravnog lica o transparentnom utrošku sredstava
- Sporazum o partnerstvu ako se radi o partnerskom projektu ovjeren od svih partnera (kopija),
- Dokaz o sufinansiranju iz drugih izvora ili sufinansiranju od strane implementatora projekta

(ukoliko je obezbjeđeno sufinansiranje).
M.P.

___________________________
Datum: _______2020. godine Ovlaštena osoba podnosioca prijave

Popunjava ministarstvo / komisija

U 2018/19. god. od strane Ministarstva korisniku su dodijeljena sredstva u iznosu od _____________ KM
Izvještaj o pravdanju sredstava je: dostavljen u roku i prihvaćen

dostavljen u roku ali nije prihvaćen
nije dostavljen u roku
nije dostavljen uopće

Uvidom u raniju dokumentaciju utvrđeno je da korisnik ISPUNJAVA NE ISPUNJAVA potrebne uslove

__________________
Ovlaštena osoba
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Obrazac 2

OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

za podršku iz Programa materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za
2020. godinu

Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI
Naziv
Sjedište

Upisan u registar datum: mjesto: institucija:
Broj

zaposlenika/članova
ukupno: volontera: stalno zaposlenih:

Organizacijska struktura organizacije

ime prezime funkcija stručna sprema
Osoba ovlaštena za

zastupanje
član upravnog tijela
član upravnog tijela
član upravnog tijela
član upravnog tijela
član upravnog tijela
član upravnog tijela
član upravnog tijela

Misija:

Ciljevi:

Projekti u toku i
projekti realizovani
u posljednje dvije

godine:
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Kvalifikaciona
struktura osoblja i
prostorni kapaciteti

Godišnji budžet udruženja u 2018. godini KM
u 2019. godini KM

Odobrena sredstva udruženju iz
Budžeta TK u 2018. godini

Putem Javnog poziva za udruženja KM
Navesti od koga KM
Navesti od koga KM
Navesti od koga KM

Odobrena sredstva udruženju iz
Budžeta TK u 2019. godini

Navesti od koga KM
Navesti od koga KM

DETALJNI PODACI O PROJEKTU ZA KOJI SE TRAŽE SREDSTVA PO
PROGRAMU

Naziv projekta

Generalni/strateški
cilj projekta

Ciljevi i podciljevi
projekta

Cilj Programa na koji se odnosi projekat
(zaokružiti jedan od ciljeva Programa) 1 2 3 4 5

Ciljna grupa -korisnici
Očekivani broj neposrednih krajnjih
korisnika
Datum početka realizacije projekta
Napomena:
Projektne aktivnosti se mogu planirati i
realizirati najranije od dana objave
Programa u Sl.novinama TK
Datum očekivanog završetka projekta
Napomena:
Projektne aktivnosti se mogu planirati i
realizirati isključivo do 31.12.2020.
godine

Opis konkretnog problema koji se rješava
realizacijom projekta

Opis i plan pojedinih aktivnosti sa
navedenim vremenskim okvirom,
indikatorima i načinom verifikacije

Očekivani rezultati, sa navedenim

indikatorima
Plan monitoringa i evaluacije

Tim projekta (navesti odgovorne osobe za
realizaciju navedenih aktivnosti,

zaduženja vezana za projekat i stručnu
spremu)

Predviđeno angažovanje stalno zaposlenih Ako je DA, upisati broj
Predviđeno angažovanje stručnog osoblja Ako je DA, upisati broj
Predviđeno angažovanje volontera Ako je DA, upisati broj
Predviđeni partneri u realizaciji projekta Ako je DA, upisati partnere i njihovu ulogu

Potpis odgovorne osobe i pečat
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Obrazac 3 – Budžet projekta

Broj stavke Naziv projekta

Kategorija Jedinica Cijena po
jedinici

Broj jedinica Suma po
jedinici

Potražuje se
od
Ministarstva
za RSPiP TK

Učešće
donatora 1
(naziv)

Učešće
donatora 2
(naziv)

Vlastito
Učešće

Ukupno

1. Administrativni troškovi
1.1. Troškovi osoblja/ljudski resursi
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.1.4

UKUPNO
1.2. Kancelarijski i režijski

troškovi
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4

UKUPNO
Ukupno administrativni
troškovi

2. Troškovi aktivnosti/projektini troškovi – Direktni troškovi
2.1. Aktivnost- ...
2.2. Aktivnost - ...
2.3. Aktivnost- ...
2.4. Aktivnost - ...
2.5. Aktivnost- ...
2.6. Aktivnost - ...
2.7. Aktivnost - ...
2.8. Aktivnost- ...
2.9. Aktivnost - ...

UKUPNO
SVEUKUPNO ADMINISTRATIVNI +DIREKTNI TROŠKOVI

Obrazac 4  

OBRAZAC NARATIVNOG I FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA
za projekte podržane iz Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica 

u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i 
povratak Tuzlanskog kantona 

Naziv organizacije, adresa, kontakt telefon___________________________
Narativni i finansijski izvještaj 

za projekat _____________________________________________________________, , 

prema Odluci Ministarstva broj ______________________ od __________________ godine.

1.Narativni izvještaj 

[U ovom dijelu nabrojati i opisati provedene projektne aktivnosti sa vremenskim prikazom realizacije pojedinih aktivnosti i 
pregledom voditelja aktivnosti]

2.Finansijski izvještaj 

Finansijski izvještaj mora biti usaglašen sa prijedlogom budžeta projekta koji je dostavljen u prijavnom obrascu ( dostaviti 
kopiju prijedloga budžeta).

[U ovom dijelu tabelarno prikazati pojedinačne troškove projekta. Obavezno razdvojiti pozicije koje se odnose na 
administrativne troškove (maksimalno 20% odobrenih sredstava), te pozicije koje se odnose na projektne aktivnosti- direktne 
troškove (minimalno 80% odobrenih sredstava). 

Napomena: Plaćanja obavljati žiralno uz obaveznu dostavu računa i dokaza o žiralnoj uplati sredstava. Eventualna 
gotovinska plaćanja dozvoljena su samo u izuzetnim slučajevima i to u ukupnom iznosu za kompletan projekat do 100,00 
KM kada je to neophodno zbog prirode aktivnosti (u narativnom izvještaju obavezno obrazložiti eventualnu potrebu 
gotovinskog plaćanja i obavezno priložiti nalog blagajne). 
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2.Kopije svih računa i dokaza o žiralnoj uplati u iznosu sredstava dobijenih od Ministarstva, u skladu sa finansijskim 
izvještajem treba da su jasno odvojeni i označeni po budžetskim stavkama. Za troškove aktivnosti kao npr. edukacije, učesnici 
radionica, seminara, podjela paketa i dr. dostaviti i potpisane spiskove učesnika/korisnika, a za djecu –korisnike potpisan spisak od 
strane jednog roditelja/staratelja.

3.Popis angažovanog stručnog osoblja na projektu 

СТРУЧНО ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ

R. br. Ime i prezime Stručna sprema Zanimanje Aktivnosti na projektu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ukoliko udruženja i organizacije izvještaj o utrošku sredstava ne dostave na gore propisan način i u predviđenom roku 
navedenom u Odluci o odobravanju sredstava, prijave istih za podršku iz budžeta Ministarstva u narednoj godini neće biti razmatrane.

Potpisan i ovjeren izvještaj sa svim prilozima podnosi se Ministarstvu, a predaje putem pošte ili na pisarnicu zajedničkih službi 
kantonalnih organa na adresi:

TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

Rudarska 57
75 000 Tuzla

[sa obaveznom naznakom]

''Izvještaj o realizaciji projekta  ___________________ udruženja ___________________u skladu sa Programom raspodjele 
sredstava za  materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu, 

prema Odluci  Ministarstva broj ____________ od ___________ godine ''

SMJERNICE ZA PRIPREMANjE BUDžETA U OKVIRU PROGRAMA 
RASPODJELE SREDSTAVA ZA MATERIJALNO ZBRINjVANjE LICA U STANjU 

SOCIJALNE POTREBE ZA 2020.GODINU
BUDŽETSKE KATEGORIJE (jedinica, jedinična cijena i ukupno)
Jedinica: mjerna jedinica kategorije, mijenja se u zavisnosti od kategorije. Ako su u pitanju troškovi koji nastaju na mjesečnoj 

osnovi plate ili kirija jedinica će biti mjesec; Ukoliko se radi o opremi jedinica će biti komad; kod konsultanata jedinica će biti dan 
ili paušal zavisno od načina na koji je dogovoreno izvršavanje zadataka kroz opis posla.

Cijena po jedinici : odnosi se na cijenu jedinice u KM (konvertibilnim markama) 
Suma po jedinici : je cijena koštanja jedne kategorije, odnosno jedinična cijena pomnožena sa predviđenim brojem jedinica. 

BUDžETSKA KATEGORIJA „ Administrativni troškovi“

U navedenu budžetsku kategoriju spadaju troškovi osoblja, kancelarijski i režijski  troškovi. 
U troškove osoblja spadaju  plate/ naknade: projektni koordinatori , računovođa/blagajnik, projektni asistent. Plate i honorari 

se u budžet upisuju u bruto iznosu. Svo angažovano osoblje treba imati validan ugovor u skladu sa zakonom. 
U kancelarijske i režijske troškove spadaju:  troškovi telefona, e-maila, fax,  grijanje, struja, voda/smeće, kancelarijski materijal 

, stanarina, održavanje prostora (čišćenje), bankovni troškovi, poštarina . Svi računi trebaju glasiti na ime organizacije ili zakonskog 
vlasnika iznajmljenog prostora, a kojim imate sklopljen ugovor.
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BUDŽETSKA KATEGORIJA TROŠKOVI AKTIVNOSTI/PROJEKTNI TROŠKOVI: 

Predstavljaju sve osnovne (direktne) troškove projekta, svi neophodni troškovi koji su neophodni za uspješnu implementaciju 
projekta odnosno realizaciju projektne ideje. 

U ove troškove spadaju: npr. prehrambeni i higijenski paketi, namirnice,  plate/naknade za angažovanje stručnjaka ili osoblja 
koje je uključeno u direktno pružanje usluga, troškovi prevoza vezani za direktno pružanje usluga, nabavka opreme/materijala za 
održavanje radionica,  publikacije, najam prostora za aktivnosti, štampani materijali, kampanje, organizovanje seminara/okruglih 
stolova, edukacija, honorari za trenere, terapeute i sl.)

654
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона – пречишћени текст 

(„СлужбененовинеТузланскогкантона“,број:10/18) и члана77. став 7. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2020.годину (“Службене новине Тузланског кантона”, број: 16/19), Министарство за рад, социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона доноси

ПРОГРАМ
расподјеле средстава са потрошачке јединице 23020019- субвенција трошкова
превенције овисности о дрогама, превенције интервенције и ресоцијализације 

малољетничке делинквенције за 2020. годину

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава из Буџета Тузланског кантона за 2020. годину са потрошачке 

јединице 23020019-субвенција трошкова превенције овисности о дрогама, превенције интервенције и ресоцијализације 
малољетничке делинквенције у износу од 10.000,00 КМ.

II
Средствима из тачке I Програма подржаће се реализација пројеката организација и удружења који доприносе 

превенцији болести овисности о дрогама и реализацији циљева Програма превенције, интервенција и ресоцијализације у 
области малољетничке делинквенције за подручје Тузланског кантоназа период 2020-2023. године.

Пројектне активности се искључиво могу планирати и реализовати најраније почев од дана објаве Програма у 
“Службеним новинама Тузланског кантона” и трајати искључиво до 31.12.2020. године.

III
Министар за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће средства из тачке I овог програма 

распоредити посебним одлукама у складу са расположивим средствима Буџета и оперативним плановима извршења 
Буџетаза 2020. годину. 

IV
Комисија именована од стране министра за рад, социјалну политику и повратак у Влади Тузланског кантона ће 

утврдити приједлог расподјеле средстава из тачке I овог програма, на основу  следећих критерија и начина бодовања:

Р.б. К Р И Т Е Р И Ј И Број бодова

1. Квалитет пројекта и буџета и јасноћа индикатора за праћење утицаја предвиђених циљева 
и активности на циљне групе и број корисника 0 – 15

2
Допринос пројектних циљева и очекиваних резултата превенцији болести овисности 
и Програмским циљевима превенције, интервенција и ресоцијализације у области 
малољетничке делинквенције

0 – 15

3 Постигнути резултати у предложеним пројектним активностима у претходном периоду, 
ажурност и  квалитет извјештавања за већ подржане пројекте из буџета Министарства 0 – 15

4  Заступљеност мултисекторске и мултидисциплинарне сарадње у реализацији пројекта 0 – 15

5. Успостављеност партнерства и постојање подршке других донатора и институција из 
земље и иностранства 0 – 15

Укупно     75

Организације и удружењакоја не остваре минимум од 20 бодова неће бити финансирани/суфинансирани средствима 
из овог програма.

V
Приликом процјене неће се разматрати пројекти који: 
- су усмјерени ка вјерским циљевима и активностима,
- се искључиво базирају на инвестицијским улагањима, изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме,
- имају административне трошкове веће од 20% тражених средстава из Буџета ТК за 2020. годину,
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- имају планиране исте пројектне активности у истом временском периоду као пројекти који су подржани из буџета 
Министарства за 2019. годину,

- чије су пројектне активности планиране прије објаве Програма у „Службеним новинама Тузланског кантона“ и чије 
је трајање планирано дуже од 31.12.2020. године,

- су поднесени од организација и удружења који нису доставили извјештај о намјенском утрошку средстава одобрених 
у 2019. години у одобреном року,

- су поднесени од организација и удружења који нису доставили извјештај о намјенском утрошку средстава одобрених 
из буџета Министарства за рад, социјалну политику и повратак ТК у претходним годинама,

- су поднесени од организација и удружења које у оквиру регистроване дјелатности не раде на унапређењу укупног 
друштвеног положаја лица у стању социјалне потребе,

- пројекти који нису достављени у складу са прописаним обрасцима од стране Министарства,
- чији пројекти нису намјењени грађанима Тузланског кантона.
Министарство за рад, социјалну политику и повратак ТК неће разматрати захтјеве за суфинансирање програма рада 

подносиоца захтјева, већ искључиво конкретне пројекте.

VI
Објава овог програма у “Службеним новинама Тузланског кантона” оставља могућност потенцијалним корисницима 

за подношење захтјева са пројектом за расподјелу средстава из тачке I овог програма у року од 15дана од дана објављивања, 
што се сматра јавним позивом.

VII
Подносилац пројектног приједлога за додјелу средстава обавезан је доставити и следећу документацију:
- Пријавни образац - (образац 1),
- Образац пројектног приједлога – (образац 2),
- Буџет пројекта – (образац 3),
- Рјешење о упису у регистар удружења код Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона, или другог 

надлежног органа у Федерацији БиХ или БиХ (копија),  
- Статут удружења/организације (копија),
- Извјештај о раду за 2019. годину (копија),
- Акт о усвајању  Извјештаја о раду за 2019. годину од стране надлежног органа (копија),
- Увјерење о порезној регистрацији (копија),
- Спесимен потписа (копија),
- Биланс стања за 2019.годину овјерен од надлежног органа (копија),
- Биланс успјеха за 2019. годину овјерен од надлежног органа (копија),
- Изјава одговорне особе правног лица о транспарентном утрошку средстава,
- Споразум о партнерству (ако се ради о партнерском пројекту) овјерен од свих партнера (копија), 
- Доказ о суфинансирању из других извора или суфинансирању од стране имплементатора пројекта (уколико је 

обезбјеђено суфинансирање).
Подносиоци пројектног приједлога су обавезни придржавати се Смјерница за припремање буџета  које су саставни 

дио овог програма.
У буџету пројекта мора бити јасно назначено за које се активности траже средства од Министарства, а за које су 

активности осигурана средства из других извора, уколико постоје. 
Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и овјерени од стране одговорне особе подносиоца пријаве. 
Обрасци за пријаву чине саставни дио овог програма и могу се  преузети са веб странице Владе ТК-а 
(www.vladate.kim.bа).

VIII 
Попуњени пријавни образац сасвим прилозима подноси се у запечаћеној коверти а предаје путем поште или на писа
рницу заједничких служби кантоналних органа на адресу:

Тузлански кантон
Министарство за рад, социјалну политику и повратак

Рударска бр. 57
75000 Тузла
са назнаком

“Пријава на јавни позив за расподјелу средстава - субвенција трошкова превенције овисности о дрогама, превенције 
интервенције и ресоцијализације малољетничке делинквенцијеза 2020. годину – не отварати”

IX
Организације и удружења су обавезни да извјештај о утрошку средстава са потребним доказима (копије рачуна) уз 

наративни извјештај доставе Министарству за рад, социјалну политику и повратак ТК најкасније до 31.01.2021. године.
Извјештај из става 1. ове тачке доставља се у складу са прописаним обрасцем (образац 4) који се може преузети са веб 

странице Владе ТК-а (www.vladatk.кiм.bа). Образац наративног и финансијског извјештаја чини саставни дио Програма.
Уколико средства из тачке I овог програма из неоправданих разлога не буду утрошена у року из става 1. ове тачке или 

се иста утроше ненамјенски, удружење/оргнизација је дужно средства вратити у Буџет Тузланског кантона, у противном 
против истог ће бити покренут поступак пред надлежним судом. 
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X
За реализацију овог програма и појединачних одлука донесених на основу овог програма, задужује се Министарство 

за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона и Министарство финансија Тузланског кантона.

 XI
Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона, примјењује се од 01.01.2020. 

године и истиће се објавити у “Службеним новинама Тузланског кантона”. 

БОСНА И ХЕРцЕГОВИНА
ФедерацијаБосне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,СОцИЈАЛНУ

ПОЛИТИКУ И ПОВРАТАК 

Број:09/1-11-5189/20
Тузла, 30.04.2020.године

МИНИСТАР

Адмир Хрустановић, с.р.

Obrazac 1
OBRAZAC ZA PRIJAVU

za Prijedlog projekta za podršku iz Programa subvencije troškova prevencije ovisnosti o
drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2020. godinu

Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

naziv podnosioca prijave - (upisati naziv kako je upisan u registar )
__________________

(sjedište – broj pošte) (ulica i broj) ( e-mail )

Identifikacijski broj:

Kontakt osoba: tel. mob.

Ovlaštena osoba: tel . mob.

Naziv projekta:

Ukupna vrijednost projekta (KM) KM Tražena sredstva od Ministarstva

Transakcijski račun:

Tačan naziv banke:

Uz ovaj Prijavni obrazac 1(popunjen, potpisan i ovjeren) prilažemo slijedeća dokumenta:
- Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 2
- Budžet projekta – obrazac 3
- Rješenje o upisu u registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, ili drugog

nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bosni i Hercegovini (kopija)
- Statut udruženja/organizacije (kopija)
- Izvještaj o radu za 2019. godinu (kopija)
- Akt o usvajanju Izvještaja o radu za 2019. godinu od strane nadležnog organa (kopija)
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (kopija)
- Spesimen potpisa (kopija)
- Bilans stanja za 2019.godinu ovjereni od nadležnog organa ( kopija).
- Bilans uspjeha za 2019. godinu ovjereni od nadležnog organa (kopija).
- Izjava odgovorne osobe pravnog lica o transparentnom utrošku sredstava
- Sporazum o partnerstvu ako se radi o partnerskom projektu ovjeren od svih partnera (kopija)
- Dokaz o sufinansiranju iz drugih izvora ili sufinansiranju od strane implementatora projekta (ukoliko je

obezbjeđeno sufinansiranje).

M.P.
____________________________

Datum: _______2020. godine Ovlaštena osoba podnosioca prijave

Popunjava ministarstvo / komisija

U 2018/19. god. od strane Ministarstva korisniku su dodijeljena sredstva u iznosu od _____________ KM
Izvještaj o pravdanju sredstava je: dostavljen u roku i prihvaćen

dostavljen u roku ali nije prihvaćen
nije dostavljen u roku
nije dostavljen uopće

Uvidom u raniju dokumentaciju utvrđeno je da korisnik ISPUNJAVA NE ISPUNJAVA potrebne uslove

__________________
Ovlaštena osoba
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Obrazac 2

OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

za podršku iz Programa subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije 
intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2020. godinu

Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona 

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI
Naziv

Sjedište
Upisan u registar datum: mjesto: institucija: 

Broj
 zaposlenika/članova ukupno: volontera: stalno zaposlenih: 

Organizacijska struktura organizacije

ime prezime funkcija stručna sprema
Osoba ovlaštena za 

zastupanje

član upravnog tijela

član upravnog tijela

član upravnog tijela

član upravnog tijela

član upravnog tijela

Misija:

Ciljevi:

Projekti u toku i 
projekti realizovani 
u posljednje dvije 

godine:
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Kvalifikaciona struktura osoblja i prostorni 
kapaciteti

Godišnji budžet udruženja
u 2018. godini KM

u 2019. godini KM

Odobrena sredstva  udruženju iz Budžeta 
TK u 2018. godini

Putem Javnog poziva za udruženja KM

Navesti od koga KM

Navesti od koga KM

Navesti od koga KM

Odobrena sredstva  udruženju iz Budžeta 
TK u 2019. godini 

Navesti od koga KM

Navesti od koga KM

DETALJNI PODACI O PROJEKTU ZA KOJI SE TRAŽE SREDSTVA PO PROGRAMU

Naziv projekta

Generalni/strateški cilj projekta

Ciljevi i podciljevi projekta

Ciljna grupa -korisnici

Očekivani broj neposrednih krajnjih 
korisnika
Datum početka realizacije projekta
Napomena:
Projektne aktivnosti se mogu planirati 
i realizirati najranije od dana objave 
Programa u Sl.novinama TK

Datum očekivanog završetka projekta
Napomena:
Projektne aktivnosti se mogu planirati 
i realizirati isključivo do 31.12.2020. 
godine

Opis konkretnog problema koji se rješava 
realizacijom projekta

Opis i plan pojedinih aktivnosti sa 
navedenim vremenskim okvirom, 
indikatorima i načinom verifikacije
 Očekivani rezultati, sa navedenim 
indikatorima
Plan monitoringa i evaluacije

Tim projekta (navesti odgovorne osobe 
za realizaciju navedenih aktivnosti, 
zaduženja vezana za projekat i stručnu 
spremu)
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Planirana multisektorska
i multidisciplinarna saradnja

Ako je DA, opisati sa kojim sektorima i disciplinama će biti upostavljena i na koji 
način će biti realizirana

Predviđeno angažovanje stalno zaposlenih Ako je DA, upisati broj 

Predviđeno angažovanje stručnog osoblja Ako je DA, upisati broj 

Predviđeno angažovanje volontera Ako je DA, upisati broj 

Predviđeni partneri u realizaciji projekta Ako je DA, upisati partnere i njihovu ulogu

Potpis odgovorne osobe i pečat

Obrazac 3 – Budžet projekta

Broj
stavke

Naziv projekta

Kategorija Jedinica Cijena po 
jedinici 

Broj 
jedinica

Suma po 
jedinici

Potražuje se od 
Ministarstva za 

RSPiP TK

Učešće 
donatora 
1 (naziv)

Učešće 
donatora 2 

(naziv)

Vlastito 
učešće Ukupno

 1.                    Administrativni troškovi

1.1. Troškovi 
osoblja/ljudski resursi

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.1.4

UKUPNO

1.2. Kancelarijski i 
režijski troškovi

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4

UKUPNO
Ukupno 
a d m i n i s t r a t i v n i 
troškovi

2. Troškovi aktivnosti/projektini troškovi –
Direktni troškovi

2.1. Aktivnost- ...
2.2. Aktivnost -  ...
2.3. Aktivnost- ...
2.4. Aktivnost -  ...
2.5. Aktivnost- ...
2.6. Aktivnost -  ...
2.7. Aktivnost -  ...
2.8. Aktivnost- ...
2.9. Aktivnost -  ...

                         UKUPNO
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Obrazac 4  

OBRAZAC NARATIVNOG I FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA
za projekte podržane iz Programa raspodjele sredstava za subvenciju troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije 
intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2020. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak 

Tuzlanskog kantona 
Naziv organizacije, adresa, kontakt telefon________________________________________________________________

Narativni i finansijski izvještaj 
za projekat,  __________________________________________________________________________________________

prema Odluci Ministarstva broj  ________________________________ od _____________________________     2020. g. 

1.Narativni izvještaj 
[U ovom dijelu nabrojati i opisati provedene projektne aktivnosti sa vremenskim prikazom realizacije pojedinih aktivnosti i 

pregledom voditelja aktivnosti]

2.Finansijski izvještaj 
Finansijski izvještaj mora biti usaglašen sa prijedlogom budžeta projekta koji je dostavljen u prijavnom obrascu (dostaviti 

kopiju prijedloga budžeta).
[U ovom dijelu tabelarno prikazati pojedinačne troškove projekta. Obavezno razdvojiti pozicije koje se odnose na 

administrativne troškove (maksimalno 20% odobrenih sredstava), te pozicije koje se odnose na projektne aktivnosti (minimalno 
80% odobrenih sredstava). 

Napomena: Plaćanja obavljati žiralno uz obaveznu dostavu računa i dokaza o žiralnoj uplati sredstava. Eventualna 
gotovinska plaćanja dozvoljena su samo u izuzetnim slučajevima i to u ukupnom iznosu za kompletan projekat do 100,00 
KM kada je to neophodno zbog prirode aktivnosti (u narativnom izvještaju obavezno obrazložiti eventualnu potrebu 
gotovinskog plaćanja i obavezno priložiti nalog blagajne). 

Broj
stavke

Naziv projekta

Kategorija Jedinica Cijena po 
jedinici 

Broj 
jedinica

Suma po 
jedinici

Odobrena 
sredstva  

od Ministarstva 
za rad,socijalnu 

politiku i 
povratak TK-a

Utrošeno

Datum 
dokumenta 

(računa, 
specifikacije)

Broj računa/
specifikacije

1.                     Administrativni troškovi

1.1.
Troškovi osoblja/
ljudski resursi

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.1.4

UKUPNO

1.2.
Kancelarijski i 
režijski 
troškovi

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4

UKUPNO
UKUPNI 
ADMINISTRATIVNI 
TROšKOVI

2.                      Troškovi aktivnosti/projektini troškovi – Direktni troškovi

2.1. Aktivnost-...
2.2. Aktivnost-...
2.3. Aktivnost-...
2.4. Aktivnost-...
2.5. Aktivnost-...
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2. Kopije svih računa i dokaza o žiralnoj uplati u iznosu sredstava dobijenih od Ministarstva, u skladu sa finansijskim izvještajem 
treba da su jasno odvojeni i označeni po budžetskim stavkama. Za troškove aktivnosti kao npr. edukacije, učesnici radionica, seminara, 
podjela paketa i dr. dostaviti i potpisane spiskove učesnika/korisnika, a za djecu – korisnike potpisan spisak od strane jednog roditelja.

3. Popis angažovanog stručnog osoblja na projektu 
STRUČNO OSOBLJE ANGAŽOVANO NA PROJEKTU

R br. Ime i prezime Stručna sprema Zanimanje Aktivnosti na projektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ukoliko udruženja i organizacije izvještaj o utrošku sredstava ne dostave na gore propisan način i u predviđenom roku 
navedenom u Odluci o odobravanju sredstava, prijave istih za podršku iz budžeta Ministarstva u narednoj godini neće biti 
razmatrane.

Potpisan i ovjeren izvještaj sa svim prilozima podnosi se Ministarstvu, a predaje putem pošte ili na pisarnicu zajedničkih službi 
kantonalnih organa na adresi:

TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU O POVRATAK

Rudarska 57 
75 000 Тuzlа

[sa obaveznom naznakom]

''Izvještaj o realizaciji projekta  _____________________________________________,  odobren u skladu sa Programom 
raspodjele sredstava za subvenciju troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke 
delinkvencije za 2020. godinu, udruženja ______________________________________________, a prema 

Odluci Ministarstva broj ____________ od ___________ godine ''

SMJERNICE ZА PRIPREMANJE BUDŽЕТА U ОКVIRU PROGRАМА RASPODJELE 
SREDSTAVА ZА SUBVENCIJU TROŠKOVA PREVENCIJE OVOSNOSTI О 

DROGAМА, PREVENCIJE INTERVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE 
MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE ZА 2020. GODINU

BUDŽETSKE KATEGORIJE (jedinica, jedinična cijena i ukupno)

Jedinica: mjerna jedinica kategorije, mijenja se u zavisnosti od kategorije. Ako su u pitanju troškovi koji nastaju na mjesečnoj 
osnovi plate ili kirija jedinica će biti mjesec; Ukoliko se radi o opremi jedinica će biti komad; kod konsultanata jedinica će biti dan 
ili paušal zavisno od načina na koji je dogovoreno izvršavanje zadataka kroz opis posla.

Cijena po jedinici : odnosi se na cijenu jedinice u KM (konvertibilnim markama) 
Suma po jedinici : je cijena koštanja jedne kategorije, odnosno jedinična cijena pomnožena sa predviđenim brojem jedinica. 

BUDŽETSKA KATEGORIJA „ Administrativni troškovi“

U navedenu budžetsku kategoriju spadaju troškovi osoblja, kancelarijski i režijski  troškovi. 
U troškove osoblja spadaju  plate/ naknade: projektni koordinatori , računovođa/blagajnik, projektni asistent. Plate ihonorari 

se u budžetupisuju u brutoiznosu. Svo angažovano osoblje treba imati validan ugovor u skladu sa zakonom. 
U kancelarijske i režijske troškove spadaju:  troškovi telefona, e-maila, fax,  grijanje, struja, voda/smeće, kancelarijski materijal 

, stanarina, održavanje prostora (čišćenje), bankovni troškovi, poštarina . Svi računi trebaju glasiti na ime organizacije ili zakonskog 
vlasnika iznajmljenog prostora, a kojim imate sklopljen ugovor.
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BUDŽETSKA KATEGORIJA TROŠKOVI AKTIVNOSTI/PROJEKTNI TROŠKOVI: 

Predstavljaju sve osnovne (direktne) troškove projekta, svi neophodni troškovi koji su neophodni za uspješnu implementaciju 
projekta odnosno realizaciju projektne ideje. 

U ove troškove spadaju: npr. prehrambeni i higijenski paketi, namirnice,  plate/naknade za angažovanje stručnjaka ili osoblja koje 
je uključeno u direktno pružanje usluga, troškovi prevoza vezani za direktno pružanje usluga, nabavka opreme/materijala za održavanje 
radionica,  publikacije, najam prostora za aktivnosti, štampani materijali, kampanje, organizovanje seminara/okruglih stolova, edukacija, 
honorari za trenere, terapeute i sl.)

655
На основу члана 103. став 1. алинеја 4. Закона о здравственом осигурању ("Службене новине Ф БиХ", бр. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 
и 36/18), члана 17. став 1. алинеја 4. Закона о Заводу здравственог осигурања Тузланског кантона ("Службене  новине Тузланског 
кантона", бр. 14/99, 15/13, 7/15 и 14/16), члана  6., 37. и 38.  Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене 
новине ФБиХ", бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), члана 10. Статута Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона ("Службене новине Тузланског кантона", број:  4/16) и Сагласности Министарства здравства 
Тузланског кантона, број: 13/1-11-10221-6-1/20 од 21.05.2020. године, Управни одбор Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, на VIII телефонској сједници одржаној 21.05.2020.године, донио је 

Измјене и допуне Финансијског плана
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона

за 2020. годину

I    ОПШТИ ДИО

Члан 1.
Овим Измјенама и допунама Финансијског плана утврђује се обим прихода и расхода изванбуџетског фонда здравственог 
осигурања за 2020. годину и то:

 УКУПНА СРЕДСТВА 281.455.110 

 РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАцИ 281.455.110 

 Разлика 0

Члан 2.
Укупна средства и расходи и капитални издаци утврђују се у билансу прихода и расхода за 2020. годину како слиједи:

I  УКУПНА СРЕДСТВА

           Износи у КМ

Редни 
број

Економски 
код О П И С План Ребаланс Индекс 

(4/3)

Структура %

3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

I  УКУПНА СРЕДСТВА 
(II+V+VI+VII+VIII) 273.209.766 281.455.110 103,02 100,00 100,00

II 700000 ПРИХОДИ (III+IV) 260.109.766 252.855.110 97,21 95,21 89,84

III 710000 ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА 255.158.766 248.253.610 97,29 93,39 88,20

1. 712100
Доприноси за социјалну 
заштиту (здравствено 
осигурање)

255.158.766 248.253.610 97,29 93,39 88,20

1.1. 712110  запослених 230.993.299 226.221.703 97,93 84,55 80,38

1.1.1. 712111/1  Доприноси за здравствено 
осигурање из плата и на плате 225.935.611 221.416.899 98,00 82,70 78,67

1.1.2. 712111/2
 Доприноси за здравствено 
осигурање за кориснике 
пензија

5.057.688 4.804.804 95,00 1,85 1,71
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1.2. 712116
Доприноси за здравствено осигурање 
из примитака од друге самосталне 
дјелатности и повременог сталног рада

1.500.000 1.275.000 85,00 0,55 0,45

1.3. 712130 самозапослених или незапослених 7.009.870 7.166.870 102,24 2,57 2,55

1.3.1. 712132 Доприноси за здравствено 
осигурање пољопривредника 1.000 1.000 100,00 0,00 0,00

1.3.2. 712133
Допринос за здравствено осигурање 
који за незапослене особе платају 
кантоналне службе за запошљавање

5.233.144 5.390.144 103,00 1,92 1,92

1.3.3. 712134
Допринос за здравствено осигурање 
лицима којима је признат избјеглички 
статус

236.414 236.414 100,00 0,09 0,08

1.3.4. 712135

Доприноси за здравствено осигурање 
које платају надлежни органи за особе 
које се налазе у статусу социјалне 
потребе

994.570 994.570 100,00 0,36 0,35

 1.3.5. 712136

Допринос за здравствено осигурање 
за борце и чланове њихових породица 
чији обрачун и уплату врше надлежни 
органи у складу са прописима

544.742 544.742 100,00 0,20 0,19

1.4. 712191 Доприноси здравственог осигурања 
радника на раду у иностранству 15.000.000 13.000.000 86,67 5,49 4,62

1.5. 712193
Доприноси за здравствено осигурање 
личним средствима (добровољно 
осигурање)

655.597 590.037 90,00 0,24 0,21

IV 720000 НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ 4.951.000 4.601.500 92,94 1,81 1,63

2. 721000
Приходи од подузетничких 
активности и имовине и приходи од 
позитивних курсних разлика

150.000 150.000 100,00 0,05 0,05

2.1. 721200 Остали приходи од имовине 150.000 150.000 100,00 0,05 0,05

 2.1.1. 721210 Остали приходи од финансијске и 
нематеријалне имовине 150.000 150.000 100,00 0,05 0,05

2.1.1.1. 721211 Приходи од камата за депозите у 
банци 50.000 50.000 100,00 0,02 0,02

 2.1.1.2. 721215 Приходи по основу камата на 
инвестирање средстава 100.000 100.000 100,00 0,04 0,04

3. 722000 Накнаде и таксе и приходи од 
пружања јавних услуга 4.801.000 4.451.500 92,72 1,76 1,58

3.1. 722600 Приходи од пружања јавних услуга 4.771.000 4.421.500 92,67 1,75 1,57

3.1.1. 722611 Приходи од пружања услуга 
грађанима 3.530.000 3.180.500 90,10 1,29 1,13

3.1.1.1. 722611/01 Приходи од премије осигурања 3.500.000 3.150.000 90,00 1,28 1,12

 3.1.1.2. 722611/02 Приходи од премије осигурања - 
ранији периоди 0 500  0,00 0,00
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3.1.1.3. 722611/03 Приходи од образаца за физичка 
лица 30.000 30.000 100,00 0,01 0,01

3.1.2. 722612
Приходи од пружања услуга 
правним лицима (обрасци за правна 
лица)

1.000 1.000 100,00 0,00 0,00

3.1.3. 722613 Приходи од пружања услуга 
другима 1.240.000 1.240.000 100,00 0,45 0,44

 3.1.3.1. 722613/01 Приходи од партиципације 20.000 20.000 100,00 0,01 0,01

 3.1.3.2. 722613/02 Приходи од ино осигурања (стварни 
трошкови) 650.000 650.000 100,00 0,24 0,23

3.1.3.3. 722613/03 Приходи од наплате осигурања 
(штете) 550.000 550.000 100,00 0,20 0,20

3.1.3.4. 722613/04 Остали властити приходи 20.000 20.000 100,00 0,01 0,01

3.2. 722700 Непланиране уплате - приходи 30.000 30.000 100,00 0,01 0,01

V 810000 ПРИМИцИ 100.000 100.000 100,00 0,04 0,04

VI 59

АНГАЖОВАНА СРЕДСТВА 
ВИШКА ПРИХОДА НАД 
РАСХОДИМА ИЗ ПРЕТХОДНОГ 
ПЕРИОДА

13.000.000 0 0,00 4,76 0,00

VII 59
АНГАЖОВАНА СРЕДСТВА 
ВИШКА ПРИХОДА НАД 
РАСХОДИМА ИЗ 2019.ГОДИНЕ

0 11.591.403  0,00 4,12

VIII 59 АНГАЖОВАНА СРЕДСТВА 
РЕЗЕРВЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ 0 16.908.597  0,00 6,01

II РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

           Износи у КМ

Редни 
број

Економски 
код О П И С План Ребаланс Индекс      

(4/3) 
Структура % 

3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

I  РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ 
ИЗДАцИ (II+III+IV) 273.209.766 281.455.110 103,02 100,00 100,00

II 610 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1+2+3+4) 271.449.012 270.614.516 99,69 99,36 96,15

1. 611 000 Плате и накнаде трошкова 
запослених 4.380.020 4.084.572 93,25 1,60 1,45

1.1. 611 100  Бруто плате и накнаде плата 3.776.466 3.481.018 92,18 1,38 1,24

 1.2. 611 200 Накнаде трошкова запослених 603.554 603.554 100,00 0,22 0,21

2. 612 000 Доприноси послодавца и остали 
доприноси 418.154 378.436 90,50 0,15 0,13

3. 613 000 Издаци за материјал, ситни 
инвентар и услуге 250.186.388 249.937.058 99,90 91,57 88,80

3.1. 613 100 Путни трошкови 17.800 9.800 55,06 0,01 0,00

 3.2. 613 200 Издаци за енергију 152.000 120.000 78,95 0,06 0,04
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 3.3. 613 300 Издаци за комуникацију и 
комуналне услуге 226.900 226.900 100,00 0,08 0,08

3.4. 613 400 Набавка материјала и ситног 
инвентара 43.332.500 43.321.720 99,98 15,86 15,39

3.4.1. 613 410  Административни материјал и 
ситан инвентар 78.500 63.700 81,15 0,03 0,02

3.4.2. 613 421 Лијекови 43.241.500 43.241.500 100,00 15,83 15,36

 3.4.3. 613 430  Образовни материјал 5.000 3.500 70,00 0,00 0,00

 3.4.4. 613 480  Остали материјал посебне намјене 7.500 13.020 173,60 0,00 0,00

 3.5. 613 500 Издаци за услуге пријевоза и горива 14.000 14.000 100,00 0,01 0,00

3.6. 613 600 Унајмљивање имовине, опреме и 
нематеријалне имовине 20.000 20.000 100,00 0,01 0,01

 3.7. 613 700 Издаци за текуће одржавање 128.400 110.850 86,33 0,05 0,04

 3.8. 613 800 Издаци осигурања, банковних 
услуга и услуга платног промета 16.000 14.000 87,50 0,01 0,00

3.9. 613 900 Уговорене и друге посебне услуге 206.278.788 206.099.788 99,91 75,50 73,23

3.9.1. 613 910 Издаци за информисање 39.500 29.000 73,42 0,01 0,01

 3.9.2. 613 920 Услуге за стручно образовање 21.000 21.000 100,00 0,01 0,01

 3.9.3. 613 930 Стручне услуге 103.205 486.650 471,54 0,04 0,17

 3.9.4. 613 94 Медицинске и лабораторијске 
услуге 205.317.314 204.997.314 99,84 75,15 72,83

 3.9.4.1. 613 941  Примарна опћа здравствена 
заштита 42.986.131 43.501.272 101,20 15,73 15,46

 3.9.4.1.1 613 941  Примарна опћа здравствена 
заштита 42.674.131 42.889.272 100,50 15,62 15,24

 3.9.4.1.2. 613 9415  Лијечење ван Кантона примарног 
нивоа 150.000 150.000 100,00 0,05 0,05

 3.9.4.1.3. 613 9419  Остали расходи примарне 
здравствене заштите 162.000 462.000 285,19 0,06 0,16

 3.9.4.2. 613 942  Породична медицина 33.434.224 33.581.577 100,44 12,24 11,93

 3.9.4.3. 613 943
 Конзултативно - специјалистичка 
здравствена заштита ванболничког 
и болничког нивоа 

51.790.917 51.728.423 99,88 18,96 18,38

3.9.4.3.1. 613 943
 Конзултативно - специјалистичка 
здравствена заштита ванболничког 
нивоа 

19.023.199 19.060.705 100,20 6,96 6,77

3.9.4.3.2. 613 943
 Конзултативно - специјалистичка 
здравствена заштита болничког 
нивоа 

26.214.271 26.214.271 100,00 9,59 9,31

3.9.4.3.3. 613 943  Болничка и ванболничка 
дијагностика 6.443.447 6.443.447 100,00 2,36 2,29

 3.9.4.3.4. 613 943  Хипербарична терапија 100.000 0 100,00 0,04 0,00
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 3.9.4.3.5. 613 9435
 Услуге лијечења ван Кантона 
конзултативно-специјалистичког 
нивоа 

10.000 10.000 100,00 0,00 0,00

3.9.4.4. 613 944  Фармацеутске услуге 4.548.000 4.548.000 100,00 1,66 1,62

 3.9.4.5. 613 945  Болничка здравствена заштита 
секундарног нивоа 42.015.024 41.995.024 99,95 15,38 14,92

 3.9.4.5.1. 613 945  Болничка здравствена заштита 
секундарног нивоа 41.815.024 41.815.024 100,00 15,31 14,86

 3.9.4.5.2. 613 9455  Услуге лијечења ван Кантона 
секундарног нивоа  200.000 180.000 90,00 0,07 0,06

 3.9.4.6. 613 946  Болничка здравствена заштита 
терцијарног нивоа 21.025.568 20.925.568 99,52 7,70 7,43

3.9.4.6.1. 613 946  Болничка здравствена заштита 
терцијарног нивоа 20.625.568 20.625.568 100,00 7,55 7,33

3.9.4.6.2. 613 9465  Услуге лијечења ван Кантона 
терцијарног нивоа  400.000 300.000 75,00 0,15 0,11

 3.9.4.7. 613 947  Јавно здравствена дјелатност 2.217.450 2.217.450 100,00 0,81 0,79

3.9.4.8. 613 948  Лијечење у иностранству 800.000 500.000 62,50 0,29 0,18

3.9.4.9. 613 949

Издаци по основу остваривања 
права осигураних лица за 
ортопедска и друга медицинска 
помагала 

6.500.000 6.000.000 92,31 2,38 2,13

3.9.5. 613 960 Затезне камате и трошкови спора 295.000 295.000 100,00 0,11 0,10

3.9.6. 613 970
Издаци по основу других 
самосталних дјелатности и 
повременог самосталног рада 

152.000 127.000 83,55 0,06 0,05

 3.9.7. 613 980

Издаци за порезе и доприносе 
на доходак од друге самосталне 
дјелатности и повременог 
самосталног рада 

42.824 36.824 85,99 0,02 0,01

 3.9.8. 613 990  Остале неспоменуте услуге и 
даџбине 307.945 107.000 34,75 0,11 0,04

4. 614 000  Текући трансфери и други 
текући расходи 16.464.450 16.214.450 98,48 6,03 5,76

 4.1. 614 175
Остали трансфери за здравство 
- трансфери здравственим 
институцијама

2.180.000 2.180.000 100,00 0,80 0,77

 4.3. 614 175
Остали трансфери за здравство - 
подстицај запошљавања младих 
кадрова  

1.700.000 1.600.000 94,12 0,62 0,57

 4.4. 614 175 Остали трансфери за здравство - 
набавка тестова на ХIB, ХцВ, ХБВ 16.000 16.000 100,00 0,01 0,01

 4.5. 614 251
Накнаде плата због привремене 
спријечености за рад на терет 
здравственог осигурања

10.833.450 10.833.450 100,00 3,97 3,85

 4.6. 614 252
Накнада путних трошкова и 
дневница због остваривања 
здравствене заштите

100.000 100.000 100,00 0,04 0,04

 4.7. 614 259 / 1
Остали трансфери појед. на подручју 
здр.осиг. - постопер.рехаб. лица са 
уграђеним кохлеарним имплантатима 

70.000 70.000 100,00 0,03 0,02
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 4.8. 614 259 / 2
 Остали трансфери појед. на 
подручју здр.осиг. - асистирана 
репродукција/оплодња 

400.000 250.000 62,50 0,15 0,09

 4.9. 614 259 / 4

 Остали трансфери појед. на 
подручју здр.осиг. - финансирање 
здравствене заштите зуба у општој 
анестезији 

150.000 150.000 100,00 0,05 0,05

 4.10. 614 817   Извршење судских пресуда и 
рјешења о извршењу 175.000 175.000 100,00 0,06 0,06

 4.11. 614 811   Поврат више или погрешно 
уплатених средстава 150.000 150.000 100,00 0,05 0,05

III 820 000  КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 797.051 9.876.891  0,29 3,51

5. 821 000  Издаци за набавку сталних 
средстава 797.051 9.876.891  0,29 3,51

5.1 821 200  Набавка грађевина 200.000 100.000 50,00 0,07 0,04

 5.2. 821 300  Набавка опреме 349.226 314.776 90,14 0,13 0,11

 5.3. 821 500  Набавка сталних средстава у 
облику права 180.825 9.445.615  0,07 3,36

 5.4. 821 600  Реконструкција и инвестиционо 
одржавање 67.000 16.500 24,63 0,02 0,01

IV 600 000  Текућа резерва 963.703 963.703 100,00 0,35 0,34

 Члан 3.
Саставни дио Измјена и допуна Финансијског плана Завода здравственог осигурања Тузланског кантона за 2020. 

годину су Измјене и допуне Оперативних програма здравствене заштите и здравственог осигурања за 2020. годину.

Члан 4.
Средства здравственог осигурања остварују се уплатом доприноса за обавезно здравствено осигурање у складу са 

Законом о доприносима ("Службене новине Ф БиХ", бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 и 34/18), 
Правилником о начину обрачунавања и уплате доприноса (''Службене новине Ф БиХ'', бр. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17 
и 39/18) и Одлуком о основицама и стопама и начину обрачуна и уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање 
(''Службене новине Тузланског кантона'', бр. 1/10, 9/12, 4/14, 16/14, 7/15, 17/15 и 5/16).

Члан 5.
Завод здравственог осигурања Тузланског кантона, као носилац изванбуџетског фонда проводи извршење овог плана 

остварујући функције прикупљања и трошења средстава, укључујући и прописане поступке контроле, евидентирања и 
извјештавања.

Члан 6.
Планирана средства утврђена овим Измјенама и допунама Финансијског плана ће се распоређивати према намјенама 

сразмјерно оствареним приходима у периоду у којем се распоређују, уз могућност прерасподјеле утврђених средстава 
између појединих ставки издатака као посљедице промјена здравственог стања и стварних потреба становништва, о чему 
одлуку доноси орган управљања. 

Члан 7.
За расходе за које нису предвиђена средства или су предвиђена у недовољном износу, уколико се укаже неодложна 

потреба, предвиђена је текућа резерва. Распоред средстава текуће резерве по утврђеном приједлогу, одобрава орган 
управљања. 

Члан 8.
У складу са чланом 9. став 2. Закона о Заводу здравственог осигурања Тузланског кантона и чланом 89. Закона о 

здравственом осигурању, средства из Буџета Кантона, која се дозначе на рачун Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, распоредиће се по намјенама, а у складу са Законом.

Члан 9.
Измјене и допуне Финансијског плана примјењиваће се након што Скупштина Тузланског кантона, у складу са 

члановима 37. и 38. Закона о буџетима ФБиХ да сагласност на исти.

Број: 05-04-3-1-16-2/20-АА/ЕN  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Тузла, 21.05.2020. године  Емир Софтић, дипл.правник,с.р.
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656
Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАцИЈА БОСНЕ И ХЕРцЕГОВИНЕ
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 Број: У-29/18     
Сарајево, 05.05.2020. године          
 

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући 
о захтјеву Премијера Федерације Босне и Херцеговине и 
једне трећине посланика у Скупштини Посавског кантона 
за утврђивање уставности члана 6. ст. (4), (5) и (6) Закона 
о концесијама, на основу члана IV.ц.3.10.(2) б) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине, на сједници Суда без јавне 
расправе, одржаној дана 05.05.2020. године, донио је 

П Р Е С У Д У
Утврђује се да члан 6. став (5) Закона о концесијама 

("Народне новине Посавског кантона", бр.: 6/14 и 12/17) није у 
складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Обуставља се поступак за оцјену уставности члана 6. ст. 
(4) и (6) Закона о концесијама ("Народне новине Посавског 
кантона", бр.: 6/14 и 12/17), јер је престала потреба за даљим 
вођењем поступка.

Пресуду објавити у "Службеним новинама Федерације 
БиХ" и службеним гласилима кантона у Федерацији Босне и 
Херцеговине.

О б р а з л о ж е њ е

1.Подносилац захтјева и предмет захтјева 

Премијер Федерације Босне и Херцеговине поднио је 
Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Уставни суд Федерације) дана 16.11.2018. године 
захтјев за оцјену уставности члана 1. Закона о допунама Закона 
о концесијама (у даљем тексту: оспорене одредбе Закона). У 
захтјеву  истовремено је предложио и доношење привремене 
мјере којом би се обуставила примјена оспорених одредби 
Закона до доношења пресуда Уставног суда Федерације. 

Такође, захтјев за оцјену уставности члана 6. ст. (4), 
(5) и (6) Закона о концесијама (у даљем тексту: оспорене 
одредбе Закона) поднијела је Уставном суду Федерације дана 
29.11.2018. године једна трећина посланика у Скупштини 
Посавског кантона. Истог дана Уставном суду Федерације 
су доставили и захтјев за издавање привремене мјере којом 
би се обуставила примјена оспорених одредби Закона до 
доношења коначне одлуке Уставног суда Федерације.   

Овлашћење за подношење захтјева за оцјену уставности 
проистиче из одредби члана IV.ц.3.10.2. б) Устава Федерације 
Босне и Херцеговине. 

2.Рјешење о спајању поступака

Како се у оба наведена предмета ради о захтјевима 
којима се тражи оцјена уставности исте оспорене одредбе 
Закона, Уставни суд Федерације је на сједници одржаној дана 
22.01.2019. године, примјеном члана 38. Закона о поступку 
пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 6/95 и 37/03) 
одлучио да у оба захтјева одлучује у једном уставносудском 
поступку, те је донио Рјешење о спајању поступака, број: 
У-29/18 од 22.01.2019. године, те ће се у овом уставносудском 
предмету водити јединствен поступак и донијети једна 
одлука под бројем: У-29/18.  

3.Странке у поступку 

На основу Амандмана XCVI на Устав Федерације Босне 
и Херцеговине, странке у поступку у овом предмету су: 
Премијер Федерације Босне и Херцеговине и једна трећина 
посланика у Скупштини Посавског кантона, као подносиоци 
захтјева и Скупштина Посавског кантона, као доносилац 
оспорених одредби Закона.  

4.Битни наводи  захтјева  

Премијер Федерације Босне и Херцеговине сматра да су 
доношењем члана 1. Закона о допунама Закона о концесијама 
и додавањем ст. (4), (5) и (6) у члану 6. Закона о концесијама (у 
даљем тексту: кантонални Закон о концесијама) повријеђени 
члан 17. Универзалне декларације о људским правима, члан 
1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију о заштити 
људских права и основних слобода, члан II (3) к) Устава Босне 
и Херцеговине и члан II.А.2.(1) к) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, а у вези са Амандманом V на Устав Федерације 
Босне и Херцеговине, те Закон о стварним правима ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр.: 66/13 и 100/13), Закон о 
концесијама ("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 40/02 и 
61/06 - у даљем тексту: федерални Закон о концесијама) и Закон 
о правобранилаштву ("Народне новине Посавског кантона", 
бр.: 9/08 и 8/13) јер прије доношења оспорених одредби Закона 
није прибављено претходно мишљење правобраниоца. У члану 
5. став (1) тачка е) кантоналног Закона о концесијама прописано 
је да предмет концесије може бити само пољопривредно 
земљиште "које не подлијеже реституцији". Доношењем 
оспорених одредби Закона омогућена је додјела концесија 
у дугом временском периоду од 40 година на земљиштима 
која су од 1946. године до 1965. године на неправедан начин 
одузета од ранијих власника и тако им се по други пут чини 
неправда. Оспорене одредбе Закона само доприносе правној 
несигурности и повреди уставног права на имовину, иако је 
обавеза органа власти била да регулише ову област у складу 
са општим интересима на уставан и законит начин. цитира 
дио пресуде Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-1/11 
од 13.07.2012. године ("Службене новине Федерације БиХ", 
број: 81/12) са ставом Венецијанске комисије да "јавна власт, 
за разлику од приватних особа у начелу има власништво само 
над оном имовином која је потребна за пружање јавних услуга 
или за остварење прихода". Поставља питање како неко ко 
није власник земљишта може другоме уступати право на то 
земљиште. Указује да одредба члана 5. став 1. кантоналног 
Закона о концесијама "проширује" предмет концесије у односу 
на федерални Закона о концесијама прописујући да "предмет 
концесије може бити из различитих области и за различите 
дјелатности", а у члану 5. став 1. тачка е) тог кантоналног 
закона по други пут "проширује" предмет концесије у односу 
на федерални Закон о концесијама прописујући да предмет 
концесије може бити "коришћење пољопривредног земљишта, 
које не подлијеже реституцији", што је у супротности са чланом 
3. став 1. тачка 17. федералног Закона о концесијама који 
прописује да предметом концесије може бити само "коришћење 
пољопривредног земљишта". Премијер Федерације Босне и 
Херцеговине предлаже Уставном суду Федерације да донесе 
привремену мјеру којом би се обуставила примјена оспорених 
одредби Закона до доношења пресуде, а како би се, по његовом 
мишљењу, спријечила велика и неотклоњива материјална 
штета. 

Једна трећина посланика у Скупштини Посавског 
кантона сматра да је оспореним одредбама Закона дошло до 
повреда прве алинеје Преамбуле, члана II.А.2.(1) к) Устава 
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Федерације Босне и Херцеговине и члана тачке 4. Анекса 
Устава Федерације Босне и Херцеговине који се односи на 
Европску конвенцију о заштити људских права и основних 
слобода из 1950. године и допунске протоколе. Указују да је 
оспореним одредбама Закона дошло и до кршења одредби 
из чл. 365., 366. и 367. Закона о стварним правима. Наводе 
да члан 365. овога Закона прописује ограничено право 
располагања пољопривредним земљиштем ако је стечено на 
начин да није исплаћена правична накнада власницима, члан 
366. истога Закона прописује забрану установљавање терета 
давања у дугорочни закуп некретнина на које се односе закони 
наведени у члану 365. овог закона, а члан 367. прописује 
даљу забрану располагања некретнинама које су државно 
власништво стечено без правног основа и накнаде и уз уговоре 
закључене под принудом. Наводе да су оспореним одредбама 
Закона повријеђени и чл. 98. и 117. Закона о пољопривредном 
земљишту ("Службене новине Федерације БиХ", број: 52/09) 
јер се ту није радило о земљишту у државном власништву, 
већ само о земљишту трећих лица која могу, евентуално, у 
будућности постати државно земљиште. Поменути Закон о 
стварним правима и Закон о пољопривредном земљишту су 
федерални прописи и представљају хијерархијске прописе 
вишег реда у односу на кантонални пропис, а чињеница да 
кантонални пропис није усклађен са тим федералним законима 
сама по себи указује на неуставност тог кантоналног прописа. 
Сматрају да се "неуставним" оспореним одредбама Закона 
омогућава институцијама власти у Посавском кантону да и 
земљишта која немају законит основ "претворе" у државну 
својину чиме се крше основни принципи законитости, 
владавине права и правне сигурности у демократском друштву, 
а тиме и први став Преамбуле Устава Федерације Босне и 
Херцеговине. Право власништва је толико битно да оно није 
само субјективно право сваког грађанина, већ и уставноправни 
принцип на којем је заснован уставни систем наше државе. 
Оспореним одредбама Закона Скупштина Посавског кантона 
се мијеша у право власништва које неко треће лице има 
уписано у земљишним књигама и тиме занемарује начела 
повјерења у земљишне књиге и под концесију даје земљиште 
које "није усаглашено у земљишним књигама". Ово је потпуно 
супротно концепту права власништва које прописује Закон о 
стварним правима да је власник онај ко је уписан у земљишним 
књигама, а тако се угрожава и уставно право на својину. Наиме, 
пресумпција оспорних одредби Закона је да се под концесију 
дају земљишта свих оних лица за које држава, у конкретном 
случају Посавски кантон, "сматра" да је њено, и тако показује 
монопол да под концесију даје било које земљиште за које није 
усклађено земљишно-књижно стање, а то може бити било 
чије приватно земљиште на подручју тога кантона. Тиме се 
нарушава концепт повјерења у земљишне књиге, сви власници 
земљишта у том кантону стављају се у положај апсолутне 
правне несигурности и кантоналне власти се тако мијешају 
у право власништва сваког земљишно-књижног власника. 
Истичу да је мијешање у право на имовину земљишно-
књижних власника незаконито, јер је супротно Закону о 
стварним правима и Закону о пољопривредном земљишту, а не 
постоји ни јавни интерес који би могао оправдати мијешање у 
право на имовину. У захтјеву за доношење привремене мјере 
наводи се да би након истека рока за јавни позив од краја 2018. 
године преко 600 хектара земље у власништву трећих лица, а 
не државе, могло бити додијељено на концесију, а обзиром да 
у овом кантону становници углавном живе од пољопривреде, 
то би посљедице провођења овог јавног позива могле имати 
несагледиве посљедице по њих. 

5.Битни наводи одговора на захтјеве

Уставни суд Федерације је на основу члана 16. Закона 
о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и 
Херцеговине актом број: У-29/18 од 30.11.2018. године и 
актом број:         У-30/18 од 06.12.2018. године затражио од 
Скупштине Посавског кантона одговор у року од 30 дана 
на захтјеве за оцјену уставности и одговор на захтјеве за 
доношење привремене мјере.

Скупштина Посавског кантона је на оба поменута судска 
акта дала одговоре дана 31.12.2018. године под бројевима: 
01-01-91/18-3 и 01-01-92/18-3 које је Уставни суд Федерације 
запримио дана 07.01.2019. године. Иако су тражени одговори 
достављени Суду под различитим бројевима, садржај истих је 
идентичан. Ова Скупштина сматра да су подносиоци захтјева 
погрешно протумачили оспорене одредбе Закона тврдећи 
да се концесијом не даје земљиште које није у власништву 
државе, да се не ограничава било које право лицима која 
остварују право на реституцију, нити се земљишта која 
подлијежу реституцији дају у концесију. Оспорена одредба 
Закона из члана 6. став (4) јасно прописује да се као концесија 
може дати пољопривредно земљиште у власништву државе на 
којему земљишно-књижно стање није уређено, а подносиоци 
захтјева су дио "није уређено" погрешно протумачили као 
да то земљиште није у власништву државе. Скупштина 
Посавског кантона сматра да су подносиоци захтјева пошли 
од погрешне претпоставке да ће предмет концесије бити 
земљиште које није у власништву државе, а то нигдје није 
наведено. Сматра да права ранијих власника пољопривредног 
земљишта ничим нису угрожена и при том се позива на став 
(5) оспорене одредбе Закона којим се предвиђа могућност 
заштите њихових евентуалних права која би се остварила у 
било којем поступку, па и у поступку реституције, те им се 
даје директна предност у односу на концесионара и пред 
склопљеним уговором  о концесији. Подсјећа на одредбе из чл. 
341. и 361. Закона о стварним правима: члан 341. став 1. овога 
Закона прописује да се лице, које је у земљишним књигама 
уписано као носилац права управљања или коришћења или 
располагања некретнином, односно права коришћења на 
неизграђеном грађевинском земљишту сматра власником 
некретнине, уколико се не докаже супротно а друштвено 
власништво није претворено у власништво другог лица. У 
члану 341. став 3. овога Закона, прописано је да су државно 
власништво све ствари из друштвенога власништва у погледу 
којих није утврђено у чијем су власништву нити дјелује 
пресумпција власништва из става 1. истог члана, а носилац 
права власништва одредиће се посебним законом. У члану 
361. став 1. овога Закона прописано је да су изванкњижни 
носиоци стварних права дужни  у року од три године од 
дана ступања на снагу овог закона покренути поступак за 
упис стварних права у погледу некретнина и свих промјена 
на њима у земљишну књигу. Поставља питање због чега би 
држава требала чекати унедоглед и блокирати било какав 
свој даљи развој и напредак ако неко лице годинама није 
покренуло поступак за упис свога права у земљишне књиге, 
и то само зато што би то лице можда могло у будућности 
своје наводно право покушати уписати у земљишне књиге. 
Наводи и цитира чл. 2., 3., 9. и 10. Закона о пољопривредном 
земљишту. Потцртава одредбе из наведених чланова које 
прописују да пољопривредно земљиште, без обзира на 
то у чијем је власништву, ужива посебну заштиту и да се 
пољопривредно земљиште не може користити у друге сврхе, 
те да су послови управљања, заштите, уређења и рационалног 
коришћења пољопривредног земљишта послови од општег 
интереса за Босну и Херцеговину, Федерацију, кантоне и 
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градске-општинске органе управе надлежне за послове 
пољопривреде. Сматра да је поменута пресуда Уставног 
суда Босне и Херцеговине, непримјенљива на овај конкретан 
случај и да оспорени чланови Закона ни у чему нису 
супротни ставовима из те пресуде. цитира садржај става 
(4), као дијела оспорених одредби Закона, сматрајући да 
исти ничим није повријеђен јер прописује да се у концесију 
даје земљиште у власништву државе због чега сматра да је 
неосновано питање подносиоца захтјева "како неко ко није 
титулар власничких права над имовином може уступати 
права која уопште нема". Сматра да због тога неће доћи до 
ситуације да било које правно или физичко лице,  које би 
накнадно доказало да је власник земљишта које је дато у 
концесију, буде на било који начин оштећено јер став (5) из 
оспорених одредби Закона прописује раскидање уговора о 
концесији. У захтјеву се, по мишљењу Скупштине, полази 
од погрешне претпоставке да се кантоналним Законом о 
концесији регулишу/мијењају власничкоправни односи 
на земљишту, што није тачно јер концесија није стварно 
право нити може на било који начин утицати на право 
власништва на земљишту. Истиче да оспорене одредбе 
Закона  нису правило него изнимка, да се примјењују 
"изнимно" и то "након утврђеног јавног интереса". Скреће 
пажњу да подносилац захтјева истиче неусклађеност члана 
5. кантоналног Закона о концесијама са федералним Закона 
о концесијама, али како цитирани члан није у захтјеву 
наведен као предмет оцјене уставности, предлаже да због 
тога Уставни суд Федерације занемари овој навод. Сматра 
неоснованим навод из захтјева да је повријеђен и Закон о 
првобранилаштву само због чињенице да прије доношења 
Закона о допунама Закона о концесијама није прибављено 
мишљење правобраниоца јер овај закон није представљао 
"општи акт којим се уређују имовинско-правни односи, 
права и обавезе према стварима у власништву Кантона, 
односно општине" обзиром да се истим и нису уређивали 
ни поменути односи, а поготово не права и обавезе, тим 
прије што се претходно мишљење правобраниоца није 
тражило ни приликом доношења кантоналног Закона о  
концесијама. Предлаже да се захтјеви за оцјену уставности 
и доношење привремене мјере одбију као неосновани јер 
су, између осталог, и контрадикторни сами себи. Посебно 
указује да би усвајање привремене мјере проузроковало 
штетне посљедице за права трећих лица, а посебно за 
пољопривредну производњу на подручју овога кантона, и 
то на очување, намјенско коришћење, повећање производне 
способности и унапређење управљања пољопривредним 
земљиштем као добром од општег интереса, а све то би било 
супротно и основним циљевима Закона о пољопривредном 
земљишту. 

6.Релевантно право   

A. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан III.2. х)
Федерална власт и кантони надлежни су за:
х) коришћење природних богатстава.

Члан IV.ц.3.10. (2) 
(1) Уставни суд:

а) на захтјев Предсједника Федерације, Потпредсједника 
Федерације, Премијера, замјеника Премијера или на 
захтјев једне трећине чланова било ког дома Парламента 
Федерације, утврдит ће да ли је приједлог закона који је 
усвојио један од домова, или закон који су усвојила оба 
дома, у складу са овим уставом;  

б) на захтјев премијера, кантона или једне трећине посланика 

у законодавном тијелу кантона, утврдит ће да ли су устав 
кантона и амандман на устав, предложени закон или закон 
кога је усвојило то законодавно тијело, у складу са овим 
уставом;

ц) на захтјев Предсједника Федерације, Потпредсједника 
Федерације, Премијера или замјеника Премијера, утврдит 
ће да ли је предложени или усвојени пропис који доноси 
орган федералне власти у складу са овим уставом.

д) на захтјев премијера, или кантона, утврђује да ли неки 
предложени или усвојени пропис које је донијело неко 
тијело кантоналне, градске или општинске власти у складу 
са овим уставом.

Члан IV.ц.3.12. б)
Одлуке Уставног суда коначне су и обавезујуће, посебно 

када:
б) Суд утврди да закон, усвојени или предложени закон 

или други пропис Федерације или било којег кантона, града 
или било које општине није у складу са овим уставом. Тај 
или други пропис неће се примјењивати, односно ступити на 
снагу, осим уколико се измијени на начин који пропише Суд 
или уколико Суд не утврди прелазна рјешења, која не могу 
бити на снази дуже од шест мјесеци.

Амандман XVIII
Члан VII.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине 

мијења се и гласи:
"Међународни уговори и други споразуми који су на 

снази у Босни и Херцеговини и Федерацији, те општа правила 
међународног права чине дио законодавства Федерације. 
У случају несагласности међународног уговора, односно 
споразума и законодавства, превладава међународни уговор, 
односно споразум".

Амандман XCVI
У члану IV.ц.10. иза става (2) додаје се нови став (3) који 

гласи:
"(3) Заштиту права на локалну самоуправу осигурава 

Уставни суд. Такав поступак пред Уставним судом могу 
покренути општине и градови, као и удружења општина и 
градова Федерације Босне и Херцеговине. Уставни суд одлучује 
о споровима између јединица локалне самоуправе и кантона 
или Федерације на захтјев општинског или градског вијећа, 
начелника општине или градоначелника града, или удружења 
општина и градова Федерације Босне и Херцеговине".

Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (4) и (5).

Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације 
Босне и Херцеговине

("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 6/95 и 37/03)

Члан 38.
Када се Уставном суду достави више захтјева за 

оцјењивање уставности истог прописа, Уставни суд ће о свим 
тим захтјевима водити, по правилу, један поступак и донијети 
једну одлуку.

Спајање предмета у смислу става 1. овог члана неће се 
вршити ако би то утицало на знатније одуговлачење поступка. 

B.Закон о стварним правима
("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 66/13 и 100/13) 

Члан 1. 
(1) Овим законом уређује се стицање, коришћење, располагање, 

заштита и престанак права власништва и других стварних 
права и посједа.

(2) Стварна права су: право власништва, право грађења, заложно 
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право, земљишни дуг, право стварне и личне служности и 
право стварног терета.

(3) Одредбе овог закона које се односе на право власништва, 
сходно се примјењују на сва друга стварна права, осим ако 
за њих није законом другачије прописано нити шта друго 
произилази из њихове правне природе.

Члан 2.
Ограничења стварних права

(1) право власништва и друга стварна права могу се против 
власникове воље одузети или ограничити само у јавном 
интересу и под условима предвиђеним законом у складу са 
принципима међународног права.

(2) Законом се, у јавном интересу, а нарочито ради 
заштите природних богастава, околине, здравља људи, 
културноисторијске баштине и сл., може ограничити 
или посебно уредити начин коришћења и располагања 
одређеним стварима.

Члан 8.
Добра од општег интерeса

(1) Ствари за које је посебним законом одређено да су добра 
од општег интереса уживају посебну заштиту.

(2) Ствари од општег интереса, а које нису истовремено 
општа добра, ако што су нпр. грађевинска земљишта, 
пољопривредна земљишта, шуме и шумска земљишта, 
заштићени дијелови природе, биљни и животињски свијет, 
ствари од културног, историјског и еколошког значаја, могу 
бити објектом права власништва и других стварних права.

(3) Власници и носиоци других стварних права на добрима од 
општег интереса дужни су вршити своја права у складу са 
начином употребе и коришћења, прописаним посебним 
законима.

(4) Посебним законом се прописује да ли власници добара од 
општег интереса имају право на накнаду за ограничења 
која трпе и под којим условима.

(5) Ако је власник у погледу неке своје ствари подвргнут 
ограничењима ради заштите интереса и сигурности 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Федерација), кантона или јединице локалне самоуправе, 
природе, људског околиша или здравља људи, која од њега, 
али не и од свих осталих власника таквих ствари, захтјева 
тежу жртву, или га иначе доведе у положај налик на онај у 
којем би био да је извршена експропријација онда он има 
право на накнаду као за одузимање власништва, а што ће се 
уредити посебним законом.

Члан 341. 
Пресумпције

(1)Лице, које је у земљишним књигама уписано као носилац 
права управљања или коришћења или располагања 
некретнином, односно права коришћења на не 
изграђеном грађевинском земљишту сматра се власником 
некретнине, уколико се не докаже супротно а друштвено 
власништво није претворено у власништво другог лица.

(2)Лице које се не може ослонити на пресумпцију из става 1. 
овога члана, или која доказује супротно од њега, доказаће 
своје право власништва ако докаже да је оно односно њен 
правни предходник био стекао право управљања, или 
коришћења или располагања, односно право коришћења 
права коришћења грађевинског земљишта у друштвеном 
власништву, на ваљаном правном основу и уз испуњење 
свих осталих претпоставка које су се за стицање тога 
права захтијевале у тренитку стицања.

(3) Сматра се да су државно власништво све ствари из 

друштвенога власништва у погледу којих није утврђено у 
чијем су власништву нити дјелује пресумпција власништва 
из става 1. овога члана, а носилац права власништва одредиће 
се посебним законом.

Члан 361. 
Обавеза укњижбе стварних права

(1) Изванкњижни носиоци стварних права дужни су у року 
од три године од дана ступања на снагу овог закона 
покренути поступак за упис стварних права у погледу 
некретнина и свих промјена на њима у земљишну књигу. 

(2) Надлежно правобранилаштво дужно је у року од три 
године од дана ступања на снагу овога закона покренути 
поступке за упис стварних права на некретнинама чији је 
носилац Федерација, кантони односно јединице локалне 
самоуправе, као и упис јавних и општих добара.

Члан 365.
Пољопривредно и друго земљиште, зграде, станови и 

пословни простори
(1) Пољопривредна и друга земљишта, зграде, станови 

и пословне просторије као посебни дијелови зграда у 
друштвеној/државној својини не могу бити предмет преноса, 
отуђивања, замјењивања као и другог облика располагања 
ако су прибављена у друштвено/државно власништво на 
основу: 

1) Закона о аграрној реформи и колонизацији ("Службени 
лист ФНРЈ", број: 64/45, "Службени лист ФНРЈ", 
бр.: 16/46, 24/46, 99/46, 101/47, 105/48, 4/51, 19/51 и 
("Службени лист СРБиХ", број: 41/67); 

2) Закона о аграрној реформи и колонизацији у НР БиХ 
("Службени лист НР БиХ", бр.: 2/46, 18/46, 20/47, 29/47, 
14/51 и ("Службени лист СРБиХ", број: 41/67); 

3) Закона о пољопривредном земљишном фонду друштвене 
својине и додјељивању земље пољопривредним 
организацијама ("Службени лист ФНРЈ", број: 23/53 и 
"Службени лист СФРЈ", број: 10/65); 

4) Закона о поступању са имовином коју су сопственици 
морали напустити у току окупације и имовином која 
им је одузета од стране окупатора и његових помагача 
("Службени лист ДФЈ", број: 36/45 и 52/45 и "Службени 
лист ФНРЈ", бр.: 64/46, 104/46, 88/47, 99/48 и 77/49); 

5) Закона о национализацији приватних привредних предузећа 
("Службени лист ФНРЈ", бр.: 98/46, 99/46, 35/48, 68/48 и 
27/53); 

6) Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског 
земљишта ("Службени лист ФНРЈ", бр.: 52/58, 3/59, 24/61 
и 1/63); 

7) Основног закона о експропријацији ("Службени лист 
ФНРЈ", број: 28/47), ако ранији власници нису на име 
накнаде добили друге некретнине; 

8) Основног закона о поступању са експроприсаним и 
конфискованим шумским посједима ("Службени лист 
ФНРЈ", бр.: 61/46, 88/47, 106/49 и 4/51); 

9) Закона о прелазу у државну својину непријатељске 
имовине и секвестрацији над имовином одсутних особа 
("Службени лист ФНРЈ", бр. 63/46 и 105/46); 

10) Закона о промету земљишта и зграда ("Службени лист 
СФРЈ", бр.: 43/65, 67/65 и 17/69); 

11) Закона о праву својине на пословним зградама и пословним 
просторијама ("Службени лист СФРЈ", бр. 23/79, и 26/86); 

12) Закона о конфискацији имовине и о извршењу конфискације 
("Службени лист ФНРЈ", број: 40/45); 

13) Закона о потврди и измјенама и допунама Закона о 
конфискацији имовине и о извршењу конфискације 
("Службени лист ФНРЈ", број: 61/46); 
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14) Закона о искориштавању пољопривредног земљишта 
("Службени лист ФНРЈ", број: 43/59). 

(2) Забрана из става 1. овог члана не дјелује ако је располагање 
дозвољено одредбама посебних закона донесених прије 
ступања на снагу овог закона. 

Члан 366.
Забрана терета и дугорочног закупа

(1) Забрањује се установљавање терета, давање у дугорочни 
закуп на некретнинама на које се односе закони наведени у 
члану 365. овога закона. 

(2) Забрана давања у дугорочни закуп, као и закуп на 
одређено вријеме неће се примјењивати када се зграде, 
станови или пословне просторије као посебни дијелови 
зграда у друштвеном/државном власништву дају у закуп 
страним државама за потребе њихових дипломатских и 
конзуларних представништава, као и њихових организација 
и специјализованих агенција као и организација и 
специјализованих агенција Организација уједињених 
нација, као и тијела Европске уније.

Члан 367.
Некретнине прибављене у државно/друштвено власништво

(1) Одредбе из претходних чланова се односе и на некретнине 
које су на основу одлуке државног органа, а без правног 
основа и накнаде прибављене у друштвену/државну 
својину, као и на некретнине које су на основу уговора о 
поклону прибављене у друштвену/државну својину, а тај 
уговор је закључен под принудом.

(2) Одредбе из претходних чланова се односе и на некретнине 
које су прибављене или изграђене средствима буџета 
друштвено-политичких заједница, средствима за 
финансирање заједничких потреба, или средствима 
самодоприноса.

(3) Прописи кантона који уређују коришћење, управљање и 
одржавања заједничких дијелова и уређаја зграда ускладиће 
се у року од 6 мјесеци са одредбама овога закона.

(4) Некретнине чије прибављање или изградња су финансирани 
средствима из става 2. овога члана, а дијелом из других 
средстава друштвеноправних лица, могу бити у промету 
тек када се утврде сувласнички дијелови.

Г. Закон о пољопривредном земљишту
("Службене новине Федерације БиХ", број: 52/09), 

Члан 1.
Овим Законом утврђују се: дефиниције, основни 

принципи и управљање, заштита, коришћење, уређење, 
располагање, евиденције, надзор над спровођењем овог Закона, 
кривичне одредбе, прелазне и завршне одредбе, као и остала 
значајна питања која се односе на пољопривредно земљиште на 
територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Федерација). 

Члан 2. 
Пољопривредно земљиште је природно богатство и добро 

од општег интереса за Федерацију и Босну и Херцеговину, 
ужива посебну заштиту, користи се за пољопривредну 
производњу и не може се користити у друге сврхе, осим у 
случајевима и под условима утврђеним овим Законом.

Члан 98. 
Пољопривредним земљиштем чији је власник 

држава, осим оног које се враћа ранијим власницима према 
посебном Закону, односно које подлијеже реституцији и 

предмет је поврата, располаже Федерација према општим 
прописима о располагању некретнинама, ако овим Законом 
није другачије одређено. 

Одлуком којом се одлучује о власничким и другим 
стварним правима на пољопривредном земљишту у власништву 
државе обавезно се обезбјеђује заштита и унапређење 
привредно-економских, еколошких и других интереса државе и 
њених грађана. 

Одлука из става 2. овог члана није управни акт. 
Акт о промјени статуса пољопривредног земљишта 

(закуп, концесија и замјена) мора бити донесен у складу са 
овим Законом и другим пратећим прописима који регулишу ову 
област. 

Акт донесен супротно утврђеној процедури из става 2. 
овог члана, сматра се ништавним.

3. Концесија

Члан 117. 
Влада кантона одлучује о додјели концесије на 

пољопривредном земљишту на приједлог кантоналног 
министарства, а на основу јавног конкурса или прикупљањем 
јавних понуда. 

Концесија за коришћење пољопривредног земљишта 
у власништву државе додијелиће се домаћем или страном 
правном лицу чија понуда буде проглашена најповољнијом. 

Концесионар је обавезан земљиште користити у складу 
са Законом о концесијама и уговореном намјеном те очувати 
и повећати његов капацитет производње, систематизовати и 
заштитити на основама одговарајућих пројеката. 

Само у сљедећа три случаја додијелиће се концесија на 
пољопривредном земљишту: 

1. од 25 до 50 година за подизање вишегодишњих насада 
воћњака, винограда и расадника, сточарске производње, 
укључујући рибарство, лов и риболов, као и пашњаке; 

2. од 10 до 20 година за друго пољопривредно 
искоришћавање; 

3. до 10 година за рекреацију, спорт, туризам и 
угоститељство. 

Ако се појаве изузетне околности које захтијевају улагања 
за које је потребан дужи временски период, уговорени рок се 
може продужити, али не може бити дужи од 50 година. 

Влада ФБиХ ће својом одлуком одредити поједине 
категорије пољопривредног земљишта у власништву државе 
за које се не може дати концесија. 

Пољопривредно земљиште у власништву државе за чије 
је коришћење дата концесија, не може се давати у закуп или 
потконцесију.

Д. Закон о концесијама 
 ("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 40/02 и 61/06)

Члан 1.
Овим Законом уређују се: предмет, начин и услови под 

којима се домаћим и страним правним лицима могу додјељивати 
концесије за осигурање инфраструктуре и услуга, те 
експлоатација природних ресурса, финансирање, пројектовање, 
изградња, обнова, одржавање и/или руковођење радом те 
инфраструктуре и свих за њу везаних објеката и уређаја у 
областима које су у искључивој надлежности Федерације Босне 
и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), надлежност за 
додјелу концесија, оснивање Комисије за концесије Федерације, 
тендерски поступак, садржај уговора о концесији, права и 
обавезе концесионара, рјешавање спорова и друга питања од 
значаја за додјелу концесија на територији Федерације.
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Предмет концесије

Члан 3. став 1. тачка 17)
Предмет концесије, према одредбама овог закона, 

јесте:
17)коришћење пољопривредног земљишта; 

Дефиниције

Члан 4.
Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће 

значење:
"Концесор" - сва надлежна министарства или органи 

власти Федерације које одреди Влада Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федерације) да додјељују 
концесију.

"Концесија" - право обављања привредних дјелатности 
коришћењем природних богатстава, добара у општој употреби 
и обављања дјелатности од општег интереса одређених овим 
законом.

"Концесионар" - правно лице основано у складу са 
посебним законима Федерације у власништву домаћег и/
или страног правног лица коме се додјељује концесија и које 
извршава уговор о концесији у складу са овим законом.

Надлежност за додјелу концесија

Члан 5. 
Одлуку о приступању додјеле концесије за одређено 

добро доноси Влада Федерације на приједлог ресорног 
министра.

У случају спора о надлежности између Федерације и 
кантона за додјелу концесије, надлежни органи усаглашавају 
услове и начин додјеле концесије.

Спорове који настану у вези са надлежношћу за додјелу 
концесија између Федерације и кантона рјешава Специјална 
заједничка комисија за концесије из члана 8. став 2. овог закона.

Члан 6. став 2.
Додјела концесије за предмете који нису садржани у 

закону о концесијама Босне и Херцеговине и ставу 1. овог 
члана уредит ће се кантоналним законом. 

Члан 8.
Комисија дјелује у својству Комисије за концесије 

Федерације када обавља функције и врши овлашћења у вези 
са додјелом концесија које су у искључивој надлежности 
Федерације.

Комисија дјелује у својству Специјалне заједничке 
комисије за концесије када обавља функције и овлашћења у 
вези са додјелом концесија које су у заједничкој надлежности 
Федерације и кантона или у случају из члана 5. став 3. овог 
закона.

Завршне одредбе

Члан 40.
Кантони су дужни у року од шест мјесеци од дана 

ступања на снагу овог закона донијети закон о концесијама у 
складу са овим законом, односно донесени закон ускладити 
са овим законом.

Ђ. Закон о концесијама 
("Народне новине Посавског кантона", бр.: 6/14 и 12/17)

Члан 5. став (1) тачка е)
(Предмет концесије)

(1) Предмет концесије, према одредбама овог Закона, може 
бити из различитих области и за различите дјелатности:

 e) коришћење пољопривредног земљишта, које не подлијеже 
реституцији;

Члан 6. - Оспорена одредба -
(Надлежност за додјелу концесије)

(1) Кантон одлучује о додјели концесије за предмете из 
члана 5. овог Закона из надлежности Кантона.

(2) Општинско вијеће одлучује о додјели коцесије за 
коришћење грађевинског земљишта, комуналних дјелатности 
(водоснабдијевање, одвођење и прерада отпадних вода, 
дјелатности управљања отпадом на подручју општине, 
одржавање јавне чистоће, одржавање и управљања гробљима, 
одржавање локалних путева, одржавање јавне расвјете, 
управљање јавним паркиралиштима) и друге јавне услуге 
(дјелатности од општег интереса) из надлежности општине а 
која се налазе на подручју општине, на начин и по поступку 
дефинисаном у овом Закону.

(3) Изузетно Одлуку о додјели концесије за остала 
одређена добра наведена у члану 5. овог  закона може донијети 
и Општинско вијеће уз претходну сагласност Владе. 

(4) Изузетно, након утврђеног јавног интереса, Влада 
може донијети Одлуку о додјели концесије на пољопривредном 
земљишту у власништву државе на којем земљишно-књижно 
стање није уређено. У том случају Концесионар је дужан и 
овлашћен извршити усклађивање  земљишно-књижног стања 
о властитом трошку у року од три (3) године од дана увођења 
у посјед, а накнада за концесију му се умањује размјерно 
трошковима усклађења земљишно-књижног стања.

(5) У случају да се правоснажном судском одлуком утврди 
право постојања права неког трећег лица на дијелу или цијелом 
земљишту за вријеме трајања уговора о концесији, у том 
дијелу ће Уговорно тијело раскинути уговор, а Концесионар 
нема право потраживања штете по уговору о концесији.

(6) Поступак и начин додјеле концесије из става (4) овога 
члана регулисаће се Правилником који ће донијети Влада.

E. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 40/10 и 18/16)

Члан 42. став 1. тачка 4.
Рјешење о обустави поступка
4. и у другим случајевима када престаје потреба за даљим 

вођењем поступка.

7.Судска пракса Уставног суда Федерације

Пресуда број: У-32/18 од 06.03.2019. године ("Службене 
новине Федерације БиХ", број: 21/19).

8. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације

Након анализе навода из Захтјевā, достављених одговора 
на Захтјеве и приложених доказа,  на основу релевантног 
права и судске праксе овог суда, утврђено је сљедеће: 

Захтјевима за оцјену уставности се оспорене одредбе 
Закона претежно доводе у питање са становишта гаранције 
права на имовину из члана II.А.2.(1) к) Устава Федерације 
Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1. уз Европску 
конвенцију о заштити људских права и основних слобода 
који гарантује право на имовину. Такође се доводе у везу и 
са повредом принципа законитости у односу на федералне 
законе и то Закон о стварним правима, Закон о концесијама 
и Закон о пољопривредном земљишту. Тај принцип се у 
захтјеву доводи у везу са повредом прве алинеје преамбуле 
Устава Федерације Босне и Херцеговине.

У одговорима на поднесене захтјеве, који су идентични, 
истиче се да из оспорених одредаба Закона не проистиче да 
би се у концесију давало земљиште које није у власништву 
државе нити да би се на било који начин ограничавало 
било које лице које је или које би убудуће остварило право 
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на реституцију. Према оспореним одредбама Закона се у 
концесију може дати само оно пољопривредно земљиште 
које је у власништву државе, а које земљишно-књижно 
није уређено. Стање у земљишним књигама није уређено у 
погледу власништва физичких и правних лица јер ванкњижни 
носиоци стварних права нису поступили у складу са чланом 
361. Закона о стварним правима у законом прописаном року. 
Сматрају да не могу, као кантонална власт, чекати у недоглед 
и блокирати развој и напредак јер би, хипотетски, неко можда 
могао у ближој и даљој будућности уписати своје наводно 
право у земљишне књиге. Према њиховом мишљењу циљ 
доношења закона је у складу са циљем утврђеним у Закону о 
пољопривредном земљишту.

Ноторна је чињеница да у Федерацији Босне и 
Херцеговине није донесен Закон о реституцији.

Такође је ноторна чињеница да стање земљишних 
књига у Федерацији Босне и Херцеговине није уређено, и 
да тај проблем постоји и када је у питању пољопривредно 
земљиште. Због таквог стања питање стварног власништва 
је сљедствено томе заиста упитно јер се поставља питање 
ко може дати концесију над земљиштем гдје није уређено 
земљишно-књижно стање. Наиме, основни принцип правне 
стабилности и сигурности везан за све напријед наведене 
законе подразумијева да нико не може дати некоме неко право 
које сам нема па нити закључити облигационо-правни уговор, 
што у суштини концесија и јесте, уколико нема укњижено 
право својине, и самим тим овлашћење да располаже једним 
од елемената тог права, а то је право коришћења, нужног за  
могућност закључивања уговора о концесији.

У конкретном случају Уставни суд Федерације је у току 
рјешавања овог предмета установио да је својом ранијом 
Пресудом број: У-32/18 од 06.03.2019. године утврдио да је 
чланом 6. ст. (3) и (4) Закона о концесијама повријеђено право 
на локалну самоуправу Општине Оџак. У релевантном дијелу 
цитираном пресудом је утврђено, осим да јединица локалне 
самоуправе није консултована у поступку доношења прописа 
(оспорених одредби) које је се директно тичу, и сљедеће: 

"Полазећи од наведеног, Уставни суд Федерације је 
становишта да се додјела концесија на пољопривредном 
земљишту од стране кантоналних власти, а које се налази на 
подручју општине као јединице локалне самоуправе, не може 
вршити једностраним проведбеним и појединачним прописима 
и актима, не водећи при томе рачуна и о интересима Општине 
Оџак. Ово тим прије, јер се приликом додјеле концесија на 
предметном пољопривредном земљишту, нужно морају узети 
у обзир социјални статус и економски положај великог броја 
локалног становништва којем се на подручју Општине Оџак 
мора осигурати једнак, и под једнаким условима приступ 
јавним добрима, односно који већ користе такво земљиште и 
требају имати могућност учешћа у додјели концесија за обраду 
предметног пољопривредног земљишта од чега и од којег 
егзистирају њихове породице. Стога, није прихватљиво да се 
Влада Посавског кантона оглушила о захтјев Општине Оџак 
за издавање сагласности да Општинско вијеће Оџак донесе 
Одлуку о додјели концесије на пољопривредном земљишту у 
државном власништву на подручју Општине Оџак, тим прије, 
јер се 1.066,60 хектара пољопривредног земљишта у државном 
власништву налази искључиво на подручју Општине Оџак, 
као и да се у оквиру таквог земљишта налази и земљиште 
које подлијеже реституцији, затим земљиште које је већ дато у 
закуп трећим лицима, а Јавни позив је конципиран на начин да 
се цјелокупно земљиште даје у концесију искључиво као једна 
производно-технолошка цјелина за почетни износ концесионе 
накнаде од 136.962,00 КМ".

Стога је, имајући у виду да се у овом поступку за оцјену 
уставности захтијева преиспитивање одредбе члана 6. став (4) 
са становишта усаглашености са Уставом Федерације Босне 
и Херцеговине за који је већ, у ранијем поступку, утврђено 
да поврјеђује право на локалну самоуправу Општине Оџак, 
нужно претходно утврдити однос оваква два захтјева са 
аспекта правних посљедица одлука овог суда. 

Уставноправне посљедице и дејство одлука којима 
је утврђена повреда права на локалну самоуправу као 
претходно питање 

Уставни суд Федерације имао је у виду уставну одредбу 
која локалну самоуправу позиционира као уставну категорију, 
а Европску повељу о локалној самоуправи, као међународно-
правни обавезујући документ који има посебну правну снагу 
дефинисану Амандманом XVIII на Устав Федерације Босне и 
Херцеговине. Такође, Амандманом XCVI на Устав Федерације 
Босне и Херцеговине је прописано да заштиту права на 
локалну самоуправу осигурава овај суд.

 Уставни суд Федерације подсјећа да пресуде по 
захтјевима за заштиту права на локалну самоуправу у којима је 
утврђена повреда тог права, зависно од предмета спора, имају 
двојако дејство и правне посљедице. Прво, како је у цитираној 
пресуди (У-32/18) и наведено у односу на конкретну јединицу 
локалне самоуправе која је и покренула захтјев за заштиту 
права на локалну самоуправу и коначна је и обавезујућа у 
односу на ту јединицу локалне самоуправе. Друга посљедица 
је идентична са посљедицама свих пресуда овог суда, које су 
коначне и обавезујуће, па и по захтјевима за оцјену уставности, 
а што је прописано одредбом члана IV.ц.3.12.б) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине. Како је локална самоуправа 
уставна категорија, а предмет захтјева за заштиту локалне 
самоуправе је утврђивање да ли неки закон или пропис 
донесен од стране кантоналне или федералне власти, а који се 
тиче јединице локалне самоуправе поврјеђује њено право, које 
по императивној уставној одредби штити управо овај суд, то, 
имајући у виду опште начело територијалне примјене закона, 
одредба или закон за који је утврђено да поврјеђује право на 
локалну самоуправу конкретне јединице локалне самоуправе 
има дејство у односу на све јединице локалне самоуправе на 
чијој се територији тај закон или пропис примјењује. Ово је у 
складу са основним начелом територијалне примјене закона, 
односно прописа. Самим тим, таква пресуда захтијева измјену 
и усаглашавање тог прописа од стране законодавца у складу 
са ставовима Уставног суда Федерације из образложења 
одлуке. Стога је, када се утврди повреда права на локалну 
самоуправу, без обзира на то да ли у односу на једну или 
више јединица локалне самоуправе, правна посљедица 
такве одлуке је да се исти пропис не може примјењивати на 
територији свих јединица локалне самоуправе на које се 
односи предметни закон, у оквиру кантона када је у питању 
кантонални законодавац или пак у оквиру Федерације када је у 
питању закон или пропис који доноси Парламент Федерације 
Босне и Херцеговине у оквиру своје надлежности. То захтијева 
реакцију у виду извршења уставносудске одлуке од стране 
законодавца у једном разумном року, уколико није самом 
изреком пресуде одређено другачије.

Овим су прецизно дефинисане правне посљедице и 
по захтјевима за заштиту локалне самоуправе релевантна 
је одредба члана IV.ц.3.12.б) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине. Када се утврди да закон, усвојени или предложени 
закон или други прописи Федерације или било којег кантона 
(не помиње се град и општина јер говоримо о посљедицама 
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одлука по захтјевима за заштиту права на локалну самоуправу), 
тај или други пропис неће се примјењивати, односно ступити 
на снагу, осим уколико се измијени на начин који одреди 
Суд, или уколико Суд не утврди прелазна рјешења која не 
могу бити на снази дуже од шест мјесеци. Коначно, од дана 
објаве пресуде у "Службеним новинама Федерације БиХ" 
и одговарајућим службеним гласилима у Федерацији Босне 
и Херцеговине, пресуда којом је утврђена повреда права на 
локалну самоуправу поводом неког закона или одредбе закона 
или прописа који је донесен на нивоу кантона или Федерације 
Босне и Херцеговине, тај пропис се неће примјењивати. Свако 
друго тумачење правних посљедица и дејства одлука овог суда 
у поступцима за заштиту права на локалну самоуправу би 
довело до потпуне правне нестабилности и правне анархије, јер 
би се могло тумачити да закон или пропис за који је утврђено 
да поврјеђује право неке јединице локалне самоуправе, не буде 
"на снази", односно не примјењује се у тој јединици локалне 
самоуправе, а примјењује се и обавезујући је за друге јединице 
локалне самоуправе. 

У конкретном случају, како је напријед наведеном и 
дијелом цитираном пресудом овог суда утврђена повреда права 
на локалну самоуправу у односу на став (4) члана 6. оспорене 
одредбе Закона, Уставни суд Федерације је закључио да се ради 
о пресуђеној ствари. 

Надаље, сљедствено томе, став (6) члана 6. оспорене 
одредбе Закона чини једну цјелину са ставом (4), јер је истим 
ставом прописано да ће Влада кантона донијети Правилник 
којим ће регулисати поступак и начин додјеле концесије из 
става (4) члана 6. оспорене одредбе Закона. Како је став (6) 
неодвојив од става (4) члана 6. оспорене одредбе Закона то 
дијели правну судбину става (4), односно не примјењује се 
од дана објаве пресуде којом је утврђена повреда права на 
локалну самоуправу.

Ставом (5) члана из 6. оспорене одредбе Закона регулишу 
се правне ситуације које настају у вези са већ закљученим 
концесионим уговораом након што се правоснажном судском 
одлуком утврди право неког трећег лица на дијелу или цијелом 
земљишту које је дато у концесију у том случају долази до 
раскида уговора о концесији од стране уговорног тијела при 
чему  концесионар нема право потраживања по основу уговора 
о концесији.

Рјешавајући питање уставности става (5) члана 6. 
оспорене одредбе Закона, Уставни суд Федерације напомиње 
да је област коришћења природних богатстава (члан 
III.2.х), односно Амандман IX на Устав Федерације Босне 
и Херцеговине), а у које свакако спада пољопривредно 
земљиште једно од најважнијих и најврједнијих природних 
богатстава и ресурса Федерације Босне и Херцеговине, 
област за коју су надлежни Федерација Босне и Херцеговине 
и кантони. У конкретном случају то значи да вршење ових 
надлежности захтјева договор Федерације и свих кантона 
на трајној основи о начину коришћења, конкретно овдје 
пољопривредног земљишта, па и давање и располагање у виду 
заснивања облигационо-правног односа давања концесије. 
Стога, иако није занемарљива примједба доносиоца оспореног 
закона која се односи на дуго чекање за уређење земљишно-
књижног стања, па чак и могућност застојa у коришћењу тако 
важног привредног ресурса, како они то називају "државног 
земљишта на којем није уређено земљишно-књижно стање", 
сваки додатак који битно мијења одредбу федералног закона 
о концесијама,  а како је то прописано у оспореном закону, 
мора бити усаглашен између кантоналног и федералног 
нивоа власти. Све до успостављања трајног договора између 
федералне и кантоналних власти, законодавно дјеловање у 

овој области изискује највиши степен пажње и опреза, јер 
било каква претходно неусаглашена рјешења лако би могла 
довести до правне несигурности. У овом случају томе 
нарочито погодује нејасна и у себи противурјечна законска 
одредба којом се хоће утврдити државно власништво 
уз истовремену констатацију о неуређеном земљишно 
књижном стању и узимање у обзир хипотетичких ситуација 
евентуалне будуће промјене титулара стварног права на 
земљишту, што већ само по себи доводи у питање ваљаност 
закључених концесионих уговора. Стога је у односу на 
поменути став донесена одлука да није у сагласности са 
Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Имајући у виду напријед наведено Уставни суд 
Федерације је донио одлуку као у изреци. Притом се није 
упуштао у анализу евентуалне повреде права на имовину на 
коју су се позивали подносиоци захтјева као сувишно, обзиром 
на овдје дату аргументацију и одлучење Суда.

Уставни суд Федерације није одлучивао о привременој 
мјери с обзиром да је донесена одлука о меритуму, па је 
одлучивање о привременој мјери беспредметно.

Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно 
у саставу: Александра Мартиновић, предсједница Суда, Весна 
Будимир, Мирјана Чучковић, проф. др Един Муминовић и др 
сц. Ката Сењак, судије Суда.

Предсједница 
Уставног суда Федерације 

Босне и Херцеговине

Александра Мартиновић

Broj: U-29/18
Sarajevo, 05.05.2020. godine         

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o 
zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i jedne trećine 
poslanika u Skupštini Posavskog kantona za utvrđivanje ustavnosti 
člana 6. st. (4), (5) i (6) Zakona o koncesijama, na osnovu člana 
IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
Suda bez javne rasprave, održanoj dana 05.05.2020. godine, donio 
je 

P R E S U D U
Utvrđuje se da član 6. stav (5) Zakona o koncesijama 

("Narodne novine Posavskog kantona", br.: 6/14 i 12/17) nije u 
skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti člana 6. st. (4) i 
(6) Zakona o koncesijama ("Narodne novine Posavskog kantona", 
br.: 6/14 i 12/17), jer je prestala potreba za daljim vođenjem 
postupka.

Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i 
službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

1.Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine podnio je 
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Ustavni sud Federacije) dana 16.11.2018. godine zahtjev za ocjenu 
ustavnosti člana 1. Zakona o dopunama Zakona o koncesijama (u 
daljem tekstu: osporene odredbe Zakona). U zahtjevu  istovremeno 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
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je predložio i donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila 
primjena osporenih odredbi Zakona do donošenja presuda 
Ustavnog suda Federacije. 

Takođe, zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 6. st. (4), (5) i (6) 
Zakona o koncesijama (u daljem tekstu: osporene odredbe Zakona) 
podnijela je Ustavnom sudu Federacije dana 29.11.2018. godine 
jedna trećina poslanika u Skupštini Posavskog kantona. Istog 
dana Ustavnom sudu Federacije su dostavili i zahtjev za izdavanje 
privremene mjere kojom bi se obustavila primjena osporenih 
odredbi Zakona do donošenja konačne odluke Ustavnog suda 
Federacije.   

Ovlaštenje za podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti 
proističe iz odredbi člana IV.C.3.10.2. b) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine. 

2.Rješenje o spajanju postupaka

Kako se u oba navedena predmeta radi o zahtjevima kojima 
se traži ocjena ustavnosti iste osporene odredbe Zakona, Ustavni 
sud Federacije je na sjednici održanoj dana 22.01.2019.  godine, 
primjenom člana 38. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br.: 6/95 i 37/03) odlučio da u oba zahtjeva odlučuje u 
jednom ustavnosudskom postupku, te je donio Rješenje o spajanju 
postupaka, broj: U-29/18 od 22.01.2019. godine, te će se u ovom 
ustavnosudskom predmetu voditi jedinstven postupak i donijeti 
jedna odluka pod brojem: U-29/18.  

3.Stranke u postupku 

Na osnovu Amandmana XCVI na Ustav Federacije Bosne 
i Hercegovine, stranke u postupku u ovom predmetu su: Premijer 
Federacije Bosne i Hercegovine i jedna trećina poslanika u 
Skupštini Posavskog kantona, kao podnosioci zahtjeva i Skupština 
Posavskog kantona, kao donosilac osporenih odredbi Zakona.  

4.Bitni navodi  zahtjeva  

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine smatra da su 
donošenjem člana 1. Zakona o dopunama Zakona o koncesijama 
i dodavanjem st. (4), (5) i (6) u članu 6. Zakona o koncesijama (u 
daljem tekstu: kantonalni Zakon o koncesijama) povrijeđeni član 
17. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, član 1. Protokola 
broj 1. uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih 
sloboda, član II (3) k) Ustava Bosne i Hercegovine i član II.A.2.(1) k) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom 
V na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, te Zakon o stvarnim 
pravima ("Službene novine Federacije BiH", br.: 66/13 i 100/13), 
Zakon o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br.: 
40/02 i 61/06 - u daljem tekstu: federalni Zakon o koncesijama) i 
Zakon o pravobranilaštvu ("Narodne novine Posavskog kantona", 
br.: 9/08 i 8/13) jer prije donošenja osporenih odredbi Zakona nije 
pribavljeno prethodno mišljenje pravobranioca. U članu 5. stav 
(1) tačka e) kantonalnog Zakona o koncesijama propisano je da 
predmet koncesije može biti samo poljoprivredno zemljište "koje 
ne podliježe restituciji". Donošenjem osporenih odredbi Zakona 
omogućena je dodjela koncesija u dugom vremenskom periodu od 
40 godina na zemljištima koja su od 1946. godine do 1965. godine 
na nepravedan način oduzeta od ranijih vlasnika i tako im se po 
drugi put čini nepravda. Osporene odredbe Zakona samo doprinose 
pravnoj nesigurnosti i povredi ustavnog prava na imovinu, iako 
je obaveza organa vlasti bila da reguliše ovu oblast u skladu sa 
opštim interesima na ustavan i zakonit način. Citira dio presude 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-1/11 od 13.07.2012. 
godine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/12) sa stavom 
Venecijanske komisije da "javna vlast, za razliku od privatnih 
osoba u načelu ima vlasništvo samo nad onom imovinom koja 

je potrebna za pružanje javnih usluga ili za ostvarenje prihoda". 
Postavlja pitanje kako neko ko nije vlasnik zemljišta može 
drugome ustupati pravo na to zemljište. Ukazuje da odredba člana 
5. stav 1. kantonalnog Zakona o koncesijama "proširuje" predmet 
koncesije u odnosu na federalni Zakona o koncesijama propisujući 
da "predmet koncesije može biti iz različitih oblasti i za različite 
djelatnosti", a u članu 5. stav 1. tačka e) tog kantonalnog zakona 
po drugi put "proširuje" predmet koncesije u odnosu na federalni 
Zakon o koncesijama propisujući da predmet koncesije može biti 
"korištenje poljoprivrednog zemljišta, koje ne podliježe restituciji", 
što je u suprotnosti sa članom 3. stav 1. tačka 17. federalnog Zakona 
o koncesijama koji propisuje da predmetom koncesije može biti 
samo "korištenje poljoprivrednog zemljišta". Premijer Federacije 
Bosne i Hercegovine predlaže Ustavnom sudu Federacije da donese 
privremenu mjeru kojom bi se obustavila primjena osporenih 
odredbi Zakona do donošenja presude, a kako bi se, po njegovom 
mišljenju, spriječila velika i neotklonjiva materijalna šteta. 

 Jedna trećina poslanika u Skupštini Posavskog kantona 
smatra da je osporenim odredbama Zakona došlo do povreda prve 
alineje Preambule, člana II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine i člana tačke 4. Aneksa Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine koji se odnosi na Evropsku konvenciju o zaštiti 
ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine i dopunske 
protokole. Ukazuju da je osporenim odredbama Zakona došlo 
i do kršenja odredbi iz čl. 365., 366. i 367. Zakona o stvarnim 
pravima. Navode da član 365. ovoga Zakona propisuje ograničeno 
pravo raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ako je stečeno na 
način da nije isplaćena pravična naknada vlasnicima, član 366. 
istoga Zakona propisuje zabranu ustanovljavanje tereta davanja 
u dugoročni zakup nekretnina na koje se odnose zakoni navedeni 
u članu 365. ovog zakona, a član 367. propisuje dalju zabranu 
raspolaganja nekretninama koje su državno vlasništvo stečeno bez 
pravnog osnova i naknade i uz ugovore zaključene pod prinudom. 
Navode da su osporenim odredbama Zakona povrijeđeni i čl. 98. 
i 117. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine 
Federacije BiH", broj: 52/09) jer se tu nije radilo o zemljištu u 
državnom vlasništvu, već samo o zemljištu trećih lica koja mogu, 
eventualno, u budućnosti postati državno zemljište. Pomenuti 
Zakon o stvarnim pravima i Zakon o poljoprivrednom zemljištu su 
federalni propisi i predstavljaju hijerarhijske propise višeg reda u 
odnosu na kantonalni propis, a činjenica da kantonalni propis nije 
usklađen sa tim federalnim zakonima sama po sebi ukazuje na 
neustavnost tog kantonalnog propisa. Smatraju da se "neustavnim" 
osporenim odredbama Zakona omogućava institucijama vlasti 
u Posavskom kantonu da i zemljišta koja nemaju zakonit osnov 
"pretvore" u državnu svojinu čime se krše osnovni principi 
zakonitosti, vladavine prava i pravne sigurnosti u demokratskom 
društvu, a time i prvi stav Preambule Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine. Pravo vlasništva je toliko bitno da ono nije samo 
subjektivno pravo svakog građanina, već i ustavnopravni princip 
na kojem je zasnovan ustavni sistem naše države. Osporenim 
odredbama Zakona Skupština Posavskog kantona se miješa u 
pravo vlasništva koje neko treće lice ima upisano u zemljišnim 
knjigama i time zanemaruje načela povjerenja u zemljišne knjige 
i pod koncesiju daje zemljište koje "nije usaglašeno u zemljišnim 
knjigama". Ovo je potpuno suprotno konceptu prava vlasništva 
koje propisuje Zakon o stvarnim pravima da je vlasnik onaj ko je 
upisan u zemljišnim knjigama, a tako se ugrožava i ustavno pravo 
na svojinu. Naime, presumpcija ospornih odredbi Zakona je da 
se pod koncesiju daju zemljišta svih onih lica za koje država, u 
konkretnom slučaju Posavski kanton, "smatra" da je njeno, i tako 
pokazuje monopol da pod koncesiju daje bilo koje zemljište za koje 
nije usklađeno zemljišno-knjižno stanje, a to može biti bilo čije 
privatno zemljište na području toga kantona. Time se narušava 
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koncept povjerenja u zemljišne knjige, svi vlasnici zemljišta u 
tom kantonu stavljaju se u položaj apsolutne pravne nesigurnosti 
i kantonalne vlasti se tako miješaju u pravo vlasništva svakog 
zemljišno-knjižnog vlasnika. Ističu da je miješanje u pravo na 
imovinu zemljišno-knjižnih vlasnika nezakonito, jer je suprotno 
Zakonu o stvarnim pravima i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, a 
ne postoji ni javni interes koji bi mogao opravdati miješanje u pravo 
na imovinu. U zahtjevu za donošenje privremene mjere navodi se 
da bi nakon isteka roka za javni poziv od kraja 2018. godine preko 
600 hektara zemlje u vlasništvu trećih lica, a ne države, moglo biti 
dodijeljeno na koncesiju, a obzirom da u ovom kantonu stanovnici 
uglavnom žive od poljoprivrede, to bi posljedice provođenja ovog 
javnog poziva mogle imati nesagledive posljedice po njih. 

5.Bitni navodi odgovora na zahtjeve

Ustavni sud Federacije je na osnovu člana 16. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
aktom broj: U-29/18 od 30.11.2018. godine i aktom broj:         
U-30/18 od 06.12.2018. godine zatražio od Skupštine Posavskog 
kantona odgovor u roku od 30 dana na zahtjeve za ocjenu ustavnosti 
i odgovor na zahtjeve za donošenje privremene mjere.

Skupština Posavskog kantona je na oba pomenuta sudska 
akta dala odgovore dana 31.12.2018. godine pod brojevima: 01-01-
91/18-3 i 01-01-92/18-3 koje je Ustavni sud Federacije zaprimio 
dana 07.01.2019. godine. Iako su traženi odgovori dostavljeni Sudu 
pod različitim brojevima, sadržaj istih je identičan. Ova Skupština 
smatra da su podnosioci zahtjeva pogrešno protumačili osporene 
odredbe Zakona tvrdeći da se koncesijom ne daje zemljište koje 
nije u vlasništvu države, da se ne ograničava bilo koje pravo licima 
koja ostvaruju pravo na restituciju, niti se zemljišta koja podliježu 
restituciji daju u koncesiju. Osporena odredba Zakona iz člana 6. 
stav (4) jasno propisuje da se kao koncesija može dati poljoprivredno 
zemljište u vlasništvu države na kojemu zemljišno-knjižno stanje 
nije uređeno, a podnosioci zahtjeva su dio "nije uređeno" pogrešno 
protumačili kao da to zemljište nije u vlasništvu države. Skupština 
Posavskog kantona smatra da su podnosioci zahtjeva pošli od 
pogrešne pretpostavke da će predmet koncesije biti zemljište koje 
nije u vlasništvu države, a to nigdje nije navedeno. Smatra da prava 
ranijih vlasnika poljoprivrednog zemljišta ničim nisu ugrožena i 
pri tom se poziva na stav (5) osporene odredbe Zakona kojim se 
predviđa mogućnost zaštite njihovih eventualnih prava koja bi se 
ostvarila u bilo kojem postupku, pa i u postupku restitucije, te im se 
daje direktna prednost u odnosu na koncesionara i pred sklopljenim 
ugovorom  o koncesiji. Podsjeća na odredbe iz čl. 341. i 361. Zakona 
o stvarnim pravima: član 341. stav 1. ovoga Zakona propisuje da 
se lice, koje je u zemljišnim knjigama upisano kao nosilac prava 
upravljanja ili korištenja ili raspolaganja nekretninom, odnosno 
prava korištenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu smatra 
vlasnikom nekretnine, ukoliko se ne dokaže suprotno a društveno 
vlasništvo nije pretvoreno u vlasništvo drugog lica. U članu 341. 
stav 3. ovoga Zakona, propisano je da su državno vlasništvo sve 
stvari iz društvenoga vlasništva u pogledu kojih nije utvrđeno 
u čijem su vlasništvu niti djeluje presumpcija vlasništva iz stava 
1. istog člana, a nosilac prava vlasništva odrediće se posebnim 
zakonom. U članu 361. stav 1. ovoga Zakona propisano je da su 
izvanknjižni nosioci stvarnih prava dužni  u roku od tri godine od 
dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenuti postupak za upis 
stvarnih prava u pogledu nekretnina i svih promjena na njima u 
zemljišnu knjigu. Postavlja pitanje zbog čega bi država trebala 
čekati unedogled i blokirati bilo kakav svoj dalji razvoj i napredak 
ako neko lice godinama nije pokrenulo postupak za upis svoga 
prava u zemljišne knjige, i to samo zato što bi to lice možda moglo 
u budućnosti svoje navodno pravo pokušati upisati u zemljišne 
knjige. Navodi i citira čl. 2., 3., 9. i 10. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu. Potcrtava odredbe iz navedenih članova koje propisuju 
da poljoprivredno zemljište, bez obzira na to u čijem je vlasništvu, 
uživa posebnu zaštitu i da se poljoprivredno zemljište ne može 
koristiti u druge svrhe, te da su poslovi upravljanja, zaštite, 
uređenja i racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta 
poslovi od opšteg interesa za Bosnu i Hercegovinu, Federaciju, 
kantone i gradske-opštinske organe uprave nadležne za poslove 
poljoprivrede. Smatra da je pomenuta presuda Ustavnog suda 
Bosne i Hercegovine, neprimjenljiva na ovaj konkretan slučaj i 
da osporeni članovi Zakona ni u čemu nisu suprotni stavovima iz 
te presude. Citira sadržaj stava (4), kao dijela osporenih odredbi 
Zakona, smatrajući da isti ničim nije povrijeđen jer propisuje da 
se u koncesiju daje zemljište u vlasništvu države zbog čega smatra 
da je neosnovano pitanje podnosioca zahtjeva "kako neko ko nije 
titular vlasničkih prava nad imovinom može ustupati prava koja 
uopšte nema". Smatra da zbog toga neće doći do situacije da bilo 
koje pravno ili fizičko lice,  koje bi naknadno dokazalo da je vlasnik 
zemljišta koje je dato u koncesiju, bude na bilo koji način oštećeno 
jer stav (5) iz osporenih odredbi Zakona propisuje raskidanje 
ugovora o koncesiji. U zahtjevu se, po mišljenju Skupštine, polazi 
od pogrešne pretpostavke da se kantonalnim Zakonom o koncesiji 
regulišu/mijenjaju vlasničkopravni odnosi na zemljištu, što nije 
tačno jer koncesija nije stvarno pravo niti može na bilo koji način 
uticati na pravo vlasništva na zemljištu. Ističe da osporene odredbe 
Zakona  nisu pravilo nego iznimka, da se primjenjuju "iznimno" i 
to "nakon utvrđenog javnog interesa". Skreće pažnju da podnosilac 
zahtjeva ističe neusklađenost člana 5. kantonalnog Zakona o 
koncesijama sa federalnim Zakona o koncesijama, ali kako citirani 
član nije u zahtjevu naveden kao predmet ocjene ustavnosti, 
predlaže da zbog toga Ustavni sud Federacije zanemari ovoj navod. 
Smatra neosnovanim navod iz zahtjeva da je povrijeđen i Zakon 
o prvobranilaštvu samo zbog činjenice da prije donošenja Zakona 
o dopunama Zakona o koncesijama nije pribavljeno mišljenje 
pravobranioca jer ovaj zakon nije predstavljao "opšti akt kojim se 
uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima 
u vlasništvu Kantona, odnosno opštine" obzirom da se istim i nisu 
uređivali ni pomenuti odnosi, a pogotovo ne prava i obaveze, 
tim prije što se prethodno mišljenje pravobranioca nije tražilo ni 
prilikom donošenja kantonalnog Zakona o  koncesijama. Predlaže 
da se zahtjevi za ocjenu ustavnosti i donošenje privremene mjere 
odbiju kao neosnovani jer su, između ostalog, i kontradiktorni 
sami sebi. Posebno ukazuje da bi usvajanje privremene mjere 
prouzrokovalo štetne posljedice za prava trećih lica, a posebno za 
poljoprivrednu proizvodnju na području ovoga kantona, i to na 
očuvanje, namjensko korištenje, povećanje proizvodne sposobnosti 
i unapređenje upravljanja poljoprivrednim zemljištem kao dobrom 
od opšteg interesa, a sve to bi bilo suprotno i osnovnim ciljevima 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

6.Relevantno pravo   

A.Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član III.2. h)
Federalna vlast i kantoni nadležni su za:
h) korištenje prirodnih bogatstava.

Član IV.C.3.10. (2) 
(1) Ustavni sud:
 a) na zahtjev Predsjednika Federacije, Potpredsjednika Fed-

eracije, Premijera, zamjenika Premijera ili na zahtjev jedne 
trećine članova bilo kog doma Parlamenta Federacije, utvrdit 
će da li je prijedlog zakona koji je usvojio jedan od domova, 
ili zakon koji su usvojila oba doma, u skladu sa ovim usta-
vom;  
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 b) na zahtjev premijera, kantona ili jedne trećine poslanika u  
zakonodavnom tijelu kantona, utvrdit će da li su ustav kanto-
na i amandman na ustav, predloženi zakon ili zakon koga je 
usvojilo to zakonodavno tijelo, u skladu sa ovim ustavom;

c) na zahtjev Predsjednika Federacije, Potpredsjednika Feder-
acije, Premijera ili zamjenika Premijera, utvrdit će da li je 
predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ federalne 
vlasti u skladu sa ovim ustavom.

d) na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li neki pred-
loženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kanton-
alne, gradske ili opštinske vlasti u skladu sa ovim ustavom.

Član IV.C.3.12. b)
Odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće, posebno 

kada:
b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakon ili 

drugi propis Federacije ili bilo kojeg kantona, grada ili bilo koje 
opštine nije u skladu sa ovim ustavom. Taj ili drugi propis neće se 
primjenjivati, odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko se izmijeni na 
način koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prijelazna rješenja, 
koja ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.

Amandman XVIII
Član VII.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 

mijenja se i glasi:
 "Međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u 

Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opšta pravila međunar-
odnog prava čine dio zakonodavstva Federacije. U slučaju 
nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma 
i zakonodavstva, prevladava međunarodni ugovor, odnosno 
sporazum".

Amandman XCVI
U članu IV.C.10. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji 

glasi:
"(3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni 

sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti opštine 
i gradovi, kao i udruženja opština i gradova Federacije Bosne i 
Hercegovine. Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica 
lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev opštinskog 
ili gradskog vijeća, načelnika opštine ili gradonačelnika grada, ili 
udruženja opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine".

Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br.: 6/95 i 37/03)

Član 38.
Kada se Ustavnom sudu dostavi više zahtjeva za ocjenjivanje 

ustavnosti istog propisa, Ustavni sud će o svim tim zahtjevima 
voditi, po pravilu, jedan postupak i donijeti jednu odluku.

Spajanje predmeta u smislu stava 1. ovog člana neće se vršiti 
ako bi to uticalo na znatnije odugovlačenje postupka. 

C.Zakon o stvarnim pravima
 ("Službene novine Federacije BiH", br.: 66/13 i 100/13) 

Član 1. 
(1) Ovim zakonom uređuje se sticanje, korištenje, raspolaganje, 

zaštita i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i 
posjeda.

(2) Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno 
pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i lične služnosti i pravo 
stvarnog tereta.

(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na pravo vlasništva, 
shodno se primjenjuju na sva druga stvarna prava, osim ako za 

njih nije zakonom drugačije propisano niti šta drugo proizilazi 
iz njihove pravne prirode.

Član 2.
Ograničenja stvarnih prava

(1) pravo vlasništva i druga stvarna prava mogu se protiv vlasnikove 
volje oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu i pod uslovi-
ma predviđenim zakonom u skladu sa principima međunarod-
nog prava.

(2) Zakonom se, u javnom interesu, a naročito radi zaštite prirodnih 
bogastava, okoline, zdravlja ljudi, kulturnoistorijske baštine i sl., 
može ograničiti ili posebno urediti način korištenja i raspolagan-
ja određenim stvarima.

Član 8.
Dobra od opšteg interesa

(1) Stvari za koje je posebnim zakonom određeno da su dobra od 
opšteg interesa uživaju posebnu zaštitu.

(2) Stvari od opšteg interesa, a koje nisu istovremeno opšta dobra, 
ako što su npr. građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljiš-
ta, šume i šumska zemljišta, zaštićeni dijelovi prirode, biljni i 
životinjski svijet, stvari od kulturnog, historijskog i ekološkog 
značaja, mogu biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih 
prava.

(3) Vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na dobrima od opšteg 
interesa dužni su vršiti svoja prava u skladu sa načinom upo-
trebe i korištenja, propisanim posebnim zakonima.

(4) Posebnim zakonom se propisuje da li vlasnici dobara od opšteg 
interesa imaju pravo na naknadu za ograničenja koja trpe i pod 
kojim uslovima.

(5) Ako je vlasnik u pogledu neke svoje stvari podvrgnut ograničen-
jima radi zaštite interesa i sigurnosti Federacije Bosne i Herce-
govine (u daljem tekstu: Federacija), kantona ili jedinice lokalne 
samouprave, prirode, ljudskog okoliša ili zdravlja ljudi, koja od 
njega, ali ne i od svih ostalih vlasnika takvih stvari, zahtjeva težu 
žrtvu, ili ga inače dovede u položaj nalik na onaj u kojem bi bio 
da je izvršena eksproprijacija onda on ima pravo na naknadu kao 
za oduzimanje vlasništva, a što će se urediti posebnim zakonom.

Član 341. 
Presumpcije

(1) Lice, koje je u zemljišnim knjigama upisano kao nosilac prava 
upravljanja ili korištenja ili raspolaganja nekretninom, odnos-
no prava korištenja na ne izgrađenom građevinskom zemljištu 
smatra se vlasnikom nekretnine, ukoliko se ne dokaže suprotno 
a društveno vlasništvo nije pretvoreno u vlasništvo drugog lica.

(2) Lice koje se ne može osloniti na presumpciju iz stava 1. ovoga 
člana, ili koja dokazuje suprotno od njega, dokazaće svoje pravo 
vlasništva ako dokaže da je ono odnosno njen pravni predhod-
nik bio stekao pravo upravljanja, ili korištenja ili raspolaganja, 
odnosno pravo korištenja prava korištenja građevinskog zeml-
jišta u društvenom vlasništvu, na valjanom pravnom osnovu i uz 
ispunjenje svih ostalih pretpostavka koje su se za sticanje toga 
prava zahtijevale u trenitku sticanja.

(3) Smatra se da su državno vlasništvo sve stvari iz društvenoga 
vlasništva u pogledu kojih nije utvrđeno u čijem su vlasništvu 
niti djeluje presumpcija vlasništva iz stava 1. ovoga člana, a nos-
ilac prava vlasništva odrediće se posebnim zakonom.

Član 361. 
Obaveza uknjižbe stvarnih prava

(1) Izvanknjižni nosioci stvarnih prava dužni su u roku od tri godine 
od dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenuti postupak za 
upis stvarnih prava u pogledu nekretnina i svih promjena na nji-
ma u zemljišnu knjigu. 
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(2) Nadležno pravobranilaštvo dužno je u roku od tri godine od 
dana stupanja na snagu ovoga zakona pokrenuti postupke za 
upis stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac Federacija, 
kantoni odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i upis javnih 
i opštih dobara.

Član 365.
Poljoprivredno i drugo zemljište, zgrade, stanovi i poslovni prostori
(1) Poljoprivredna i druga zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne 

prostorije kao posebni dijelovi zgrada u društvenoj/državnoj 
svojini ne mogu biti predmet prijenosa, otuđivanja, zamjen-
jivanja kao i drugog oblika raspolaganja ako su pribavljena u 
društveno/državno vlasništvo na osnovu: 

1) Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji ("Službeni list 
FNRJ", broj: 64/45, "Službeni list FNRJ", br.: 16/46, 24/46, 
99/46, 101/47, 105/48, 4/51, 19/51 i ("Službeni list SRBiH", 
broj: 41/67); 
2) Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji u NR BiH 
("Službeni list NR BiH", br.: 2/46, 18/46, 20/47, 29/47, 14/51 
i ("Službeni list SRBiH", broj: 41/67); 
3) Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene 
svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacija-
ma ("Službeni list FNRJ", broj: 23/53 i "Službeni list SFRJ", 
broj: 10/65); 
4) Zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstveni-
ci morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je 
oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača ("Službe-
ni list DFJ", broj: 36/45 i 52/45 i "Službeni list FNRJ", br.: 
64/46, 104/46, 88/47, 99/48 i 77/49); 
5) Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća 
("Službeni list FNRJ", br.: 98/46, 99/46, 35/48, 68/48 i 27/53); 
6) Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog 
zemljišta ("Službeni list FNRJ", br.: 52/58, 3/59, 24/61 i 1/63); 
7) Osnovnog zakona o eksproprijaciji ("Službeni list FNRJ", 
broj: 28/47), ako raniji vlasnici nisu na ime naknade dobili 
druge nekretnine; 
8) Osnovnog zakona o postupanju sa eksproprisanim i kon-
fiskovanim šumskim posjedima ("Službeni list FNRJ", br.: 
61/46, 88/47, 106/49 i 4/51); 
9) Zakona o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine 
i sekvestraciji nad imovinom odsutnih osoba ("Službeni list 
FNRJ", br. 63/46 i 105/46); 
10) Zakona o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni list 
SFRJ", br.: 43/65, 67/65 i 17/69); 
11) Zakona o pravu svojine na poslovnim zgradama i 
poslovnim prostorijama ("Službeni list SFRJ", br. 23/79, i 
26/86); 
12) Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije 
("Službeni list FNRJ", broj: 40/45); 
13) Zakona o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o 
konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije ("Službeni list 
FNRJ", broj: 61/46); 
14) Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta 
("Službeni list FNRJ", broj: 43/59). 
(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana ne djeluje ako je raspo-
laganje dozvoljeno odredbama posebnih zakona donesenih 
prije stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 366.
Zabrana tereta i dugoročnog zakupa

(1) Zabranjuje se ustanovljavanje tereta, davanje u dugoročni zakup 
na nekretninama na koje se odnose zakoni navedeni u članu 365. 
ovoga zakona. 

(2) Zabrana davanja u dugoročni zakup, kao i zakup na određeno 
vrijeme neće se primjenjivati kada se zgrade, stanovi ili poslovne 

prostorije kao posebni dijelovi zgrada u društvenom/državnom 
vlasništvu daju u zakup stranim državama za potrebe njihovih 
diplomatskih i konzularnih predstavništava, kao i njihovih or-
ganizacija i specijalizovanih agencija kao i organizacija i speci-
jalizovanih agencija Organizacija ujedinjenih nacija, kao i tijela 
Evropske unije.

Član 367.
Nekretnine pribavljene u državno/društveno vlasništvo

(1) Odredbe iz prethodnih članova se odnose i na nekretnine koje su 
na osnovu odluke državnog organa, a bez pravnog osnova i na-
knade pribavljene u društvenu/državnu svojinu, kao i na nekret-
nine koje su na osnovu ugovora o poklonu pribavljene u društ-
venu/državnu svojinu, a taj ugovor je zaključen pod prinudom.

(2) Odredbe iz prethodnih članova se odnose i na nekretnine 
koje su pribavljene ili izgrađene sredstvima budžeta društ-
veno-političkih zajednica, sredstvima za finansiranje zajed-
ničkih potreba, ili sredstvima samodoprinosa.

(3) Propisi kantona koji uređuju korištenje, upravljanje i održavanja 
zajedničkih dijelova i uređaja zgrada uskladiće se u roku od 6 
mjeseci sa odredbama ovoga zakona.

(4) Nekretnine čije pribavljanje ili izgradnja su finansirani sred-
stvima iz stava 2. ovoga člana, a dijelom iz drugih sredstava 
društvenopravnih lica, mogu biti u prometu tek kada se utvrde 
suvlasnički dijelovi.

D. Zakon o poljoprivrednom zemljištu
  ("Službene novine Federacije BiH", broj: 52/09), 

Član 1.
Ovim Zakonom utvrđuju se: definicije, osnovni principi i 

upravljanje, zaštita, korištenje, uređenje, raspolaganje, evidencije, 
nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona, krivične odredbe, 
prijelazne i završne odredbe, kao i ostala značajna pitanja koja se 
odnose na poljoprivredno zemljište na teritoriji Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). 

Član 2. 
Poljoprivredno zemljište je prirodno bogatstvo i dobro 

od opšteg interesa za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu, uživa 
posebnu zaštitu, koristi se za poljoprivrednu proizvodnju i ne 
može se koristiti u druge svrhe, osim u slučajevima i pod uslovima 
utvrđenim ovim Zakonom.

Član 98. 
Poljoprivrednim zemljištem čiji je vlasnik država, 

osim onog koje se vraća ranijim vlasnicima prema posebnom 
Zakonu, odnosno koje podliježe restituciji i predmet je povrata, 
raspolaže Federacija prema opštim propisima o raspolaganju 
nekretninama, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. 

Odlukom kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim 
stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 
države obavezno se obezbjeđuje zaštita i unaprjeđenje privredno-
ekonomskih, ekoloških i drugih interesa države i njenih građana. 

Odluka iz stava 2. ovog člana nije upravni akt. 
Akt o promjeni statusa poljoprivrednog zemljišta (zakup, 

koncesija i zamjena) mora biti donesen u skladu sa ovim 
Zakonom i drugim pratećim propisima koji regulišu ovu oblast. 

Akt donesen suprotno utvrđenoj proceduri iz stava 2. ovog 
člana, smatra se ništavnim.

3. Koncesija

Član 117. 
Vlada kantona odlučuje o dodjeli koncesije na 

poljoprivrednom zemljištu na prijedlog kantonalnog ministarstva, a 
na osnovu javnog konkursa ili prikupljanjem javnih ponuda. 
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Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države dodijeliće se domaćem ili stranom pravnom licu čija 
ponuda bude proglašena najpovoljnijom. 

Koncesionar je obavezan zemljište koristiti u skladu sa 
Zakonom o koncesijama i ugovorenom namjenom te očuvati i 
povećati njegov kapacitet proizvodnje, sistematizovati i zaštititi 
na osnovama odgovarajućih projekata. 

Samo u sljedeća tri slučaja dodijeliće se koncesija na 
poljoprivrednom zemljištu: 

1. od 25 do 50 godina za podizanje višegodišnjih nasada 
voćnjaka, vinograda i rasadnika, stočarske proizvodnje, 
uključujući ribarstvo, lov i ribolov, kao i pašnjake; 

2. od 10 do 20 godina za drugo poljoprivredno 
iskorištavanje; 

3. do 10 godina za rekreaciju, sport, turizam i ugostiteljstvo. 
Ako se pojave izuzetne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja 

za koje je potreban duži vremenski period, ugovoreni rok se 
može produžiti, ali ne može biti duži od 50 godina. 

Vlada FBiH će svojom odlukom odrediti pojedine 
kategorije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje 
se ne može dati koncesija. 

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za čije 
je korištenje data koncesija, ne može se davati u zakup ili 
potkoncesiju.

E. Zakon o koncesijama 
     ("Službene novine Federacije BiH", br.: 40/02 i 61/06)

Član 1.
Ovim Zakonom uređuju se: predmet, način i uslovi pod 

kojima se domaćim i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati 
koncesije za osiguranje infrastrukture i usluga, te eksploatacija 
prirodnih resursa, finansiranje, projektovanje, izgradnja, obnova, 
održavanje i/ili rukovođenje radom te infrastrukture i svih za 
nju vezanih objekata i uređaja u oblastima koje su u isključivoj 
nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Federacija), nadležnost za dodjelu koncesija, osnivanje Komisije 
za koncesije Federacije, tenderski postupak, sadržaj ugovora o 
koncesiji, prava i obaveze koncesionara, rješavanje sporova i druga 
pitanja od značaja za dodjelu koncesija na teritoriji Federacije.

Predmet koncesije

Član 3. stav 1. tačka 17)
Predmet koncesije, prema odredbama ovog zakona, jeste:
 17) korištenje poljoprivrednog zemljišta; 

Definicije

Član 4.
Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće 

značenje:
"Koncesor" - sva nadležna ministarstva ili organi vlasti 

Federacije koje odredi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Vlada Federacije) da dodjeljuju koncesiju.

"Koncesija" - pravo obavljanja privrednih djelatnosti 
korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u opštoj upotrebi i 
obavljanja djelatnosti od opšteg interesa određenih ovim zakonom.

"Koncesionar" - pravno lice osnovano u skladu sa posebnim 
zakonima Federacije u vlasništvu domaćeg i/ili stranog pravnog 
lica kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji 
u skladu sa ovim zakonom.

Nadležnost za dodjelu koncesija

Član 5. 
Odluku o pristupanju dodjele koncesije za određeno dobro 

donosi Vlada Federacije na prijedlog resornog ministra.

U slučaju spora o nadležnosti između Federacije i kantona 
za dodjelu koncesije, nadležni organi usaglašavaju uslove i način 
dodjele koncesije.

Sporove koji nastanu u vezi sa nadležnošću za dodjelu 
koncesija između Federacije i kantona rješava Specijalna zajednička 
komisija za koncesije iz člana 8. stav 2. ovog zakona.

Član 6. stav 2.
Dodjela koncesije za predmete koji nisu sadržani u zakonu o 

koncesijama Bosne i Hercegovine i stavu 1. ovog člana uredit će se 
kantonalnim zakonom. 

Član 8.
Komisija djeluje u svojstvu Komisije za koncesije Federacije 

kada obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u vezi sa dodjelom koncesija 
koje su u isključivoj nadležnosti Federacije.

Komisija djeluje u svojstvu Specijalne zajedničke komisije 
za koncesije kada obavlja funkcije i ovlaštenja u vezi sa dodjelom 
koncesija koje su u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona ili 
u slučaju iz člana 5. stav 3. ovog zakona.

Završne odredbe

Član 40.
Kantoni su dužni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na 

snagu ovog zakona donijeti zakon o koncesijama u skladu sa ovim 
zakonom, odnosno doneseni zakon uskladiti sa ovim zakonom.

F. Zakon o koncesijama 
("Narodne novine Posavskog kantona", br.: 6/14 i 12/17)

Član 5. stav (1) tačka e)
(Predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije, prema odredbama ovog Zakona, može 
biti iz različitih oblasti i za različite djelatnosti:

e) korištenje poljoprivrednog zemljišta, koje ne podliježe 
restituciji;

Član 6. - Osporena odredba -
(Nadležnost za dodjelu koncesije)

(1) Kanton odlučuje o dodjeli koncesije za predmete iz člana 
5. ovog Zakona iz nadležnosti Kantona.

(2) Opštinsko vijeće odlučuje o dodjeli kocesije za korištenje 
građevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti (vodosnabdijevanje, 
odvođenje i prerada otpadnih voda, djelatnosti upravljanja otpadom na 
području opštine, održavanje javne čistoće, održavanje i upravljanja 
grobljima, održavanje lokalnih puteva, održavanje javne rasvjete, 
upravljanje javnim parkiralištima) i druge javne usluge (djelatnosti 
od opšteg interesa) iz nadležnosti opštine a koja se nalaze na području 
opštine, na način i po postupku definisanom u ovom Zakonu.

(3) Izuzetno Odluku o dodjeli koncesije za ostala određena 
dobra navedena u članu 5. ovog  zakona može donijeti i Opštinsko 
vijeće uz prethodnu saglasnost Vlade. 

(4) Izuzetno, nakon utvrđenog javnog interesa, Vlada može 
donijeti Odluku o dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu države na kojem zemljišno-knjižno stanje nije uređeno. 
U tom slučaju Koncesionar je dužan i ovlašten izvršiti usklađivanje  
zemljišno-knjižnog stanja o vlastitom trošku u roku od tri (3) godine 
od dana uvođenja u posjed, a naknada za koncesiju mu se umanjuje 
razmjerno troškovima usklađenja zemljišno-knjižnog stanja.

(5) U slučaju da se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi 
pravo postojanja prava nekog trećeg lica na dijelu ili cijelom 
zemljištu za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u tom dijelu 
će Ugovorno tijelo raskinuti ugovor, a Koncesionar nema pravo 
potraživanja štete po ugovoru o koncesiji.

(6) Postupak i način dodjele koncesije iz stava (4) ovoga 
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člana regulisaće se Pravilnikom koji će donijeti Vlada.

G. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
     ("Službene novine Federacije BiH", br.: 40/10 i 18/16)

Član 42. stav 1. tačka 4.
Rješenje o obustavi postupka

4. i u drugim slučajevima kada prestaje potreba za daljim 
vođenjem postupka.

7.Sudska praksa Ustavnog suda Federacije

Presuda broj: U-32/18 od 06.03.2019. godine ("Službene 
novine Federacije BiH", broj: 21/19).

8.Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Nakon analize navoda iz Zahtjevā, dostavljenih odgovora na 
Zahtjeve i priloženih dokaza,  na osnovu relevantnog prava i sudske 
prakse ovog suda, utvrđeno je sljedeće: 

Zahtjevima za ocjenu ustavnosti se osporene odredbe Zakona 
pretežno dovode u pitanje sa stanovišta garancije prava na imovinu 
iz člana II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i 
člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih 
prava i osnovnih sloboda koji garantuje pravo na imovinu. Takođe 
se dovode u vezu i sa povredom principa zakonitosti u odnosu 
na federalne zakone i to Zakon o stvarnim pravima, Zakon o 
koncesijama i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Taj princip se u 
zahtjevu dovodi u vezu sa povredom prve alineje preambule Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine.

U odgovorima na podnesene zahtjeve, koji su identični, ističe 
se da iz osporenih odredaba Zakona ne proističe da bi se u koncesiju 
davalo zemljište koje nije u vlasništvu države niti da bi se na bilo 
koji način ograničavalo bilo koje lice koje je ili koje bi ubuduće 
ostvarilo pravo na restituciju. Prema osporenim odredbama Zakona 
se u koncesiju može dati samo ono poljoprivredno zemljište koje je 
u vlasništvu države, a koje zemljišno-knjižno nije uređeno. Stanje 
u zemljišnim knjigama nije uređeno u pogledu vlasništva fizičkih 
i pravnih lica jer vanknjižni nosioci stvarnih prava nisu postupili 
u skladu sa članom 361. Zakona o stvarnim pravima u zakonom 
propisanom roku. Smatraju da ne mogu, kao kantonalna vlast, 
čekati u nedogled i blokirati razvoj i napredak jer bi, hipotetski, 
neko možda mogao u bližoj i daljoj budućnosti upisati svoje 
navodno pravo u zemljišne knjige. Prema njihovom mišljenju 
cilj donošenja zakona je u skladu sa ciljem utvrđenim u Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu.

Notorna je činjenica da u Federaciji Bosne i Hercegovine nije 
donesen Zakon o restituciji.

Takođe je notorna činjenica da stanje zemljišnih knjiga 
u Federaciji Bosne i Hercegovine nije uređeno, i da taj problem 
postoji i kada je u pitanju poljoprivredno zemljište. Zbog takvog 
stanja pitanje stvarnog vlasništva je sljedstveno tome zaista upitno 
jer se postavlja pitanje ko može dati koncesiju nad zemljištem gdje 
nije uređeno zemljišno-knjižno stanje. Naime, osnovni princip 
pravne stabilnosti i sigurnosti vezan za sve naprijed navedene 
zakone podrazumijeva da niko ne može dati nekome neko pravo 
koje sam nema pa niti zaključiti obligaciono-pravni ugovor, što u 
suštini koncesija i jeste, ukoliko nema uknjiženo pravo svojine, i 
samim tim ovlaštenje da raspolaže jednim od elemenata tog prava, 
a to je pravo korištenja, nužnog za  mogućnost zaključivanja 
ugovora o koncesiji.

U konkretnom slučaju Ustavni sud Federacije je u toku 
rješavanja ovog predmeta ustanovio da je svojom ranijom Presudom 
broj: U-32/18 od 06.03.2019. godine utvrdio da je članom 6. 
st. (3) i (4) Zakona o koncesijama povrijeđeno pravo na lokalnu 
samoupravu Opštine Odžak. U relevantnom dijelu citiranom 

presudom je utvrđeno, osim da jedinica lokalne samouprave nije 
konsultovana u postupku donošenja propisa (osporenih odredbi) 
koje je se direktno tiču, i sljedeće: 

"Polazeći od navedenog, Ustavni sud Federacije je stanovišta 
da se dodjela koncesija na poljoprivrednom zemljištu od strane 
kantonalnih vlasti, a koje se nalazi na području opštine kao jedinice 
lokalne samouprave, ne može vršiti jednostranim provedbenim i 
pojedinačnim propisima i aktima, ne vodeći pri tome računa i o 
interesima Opštine Odžak. Ovo tim prije, jer se prilikom dodjele 
koncesija na predmetnom poljoprivrednom zemljištu, nužno moraju 
uzeti u obzir socijalni status i ekonomski položaj velikog broja 
lokalnog stanovništva kojem se na području Opštine Odžak mora 
osigurati jednak, i pod jednakim uslovima pristup javnim dobrima, 
odnosno koji već koriste takvo zemljište i trebaju imati mogućnost 
učešća u dodjeli koncesija za obradu predmetnog poljoprivrednog 
zemljišta od čega i od kojeg egzistiraju njihove porodice. Stoga, 
nije prihvatljivo da se Vlada Posavskog kantona oglušila o zahtjev 
Opštine Odžak za izdavanje saglasnosti da Opštinsko vijeće Odžak 
donese Odluku o dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u 
državnom vlasništvu na području Opštine Odžak, tim prije, jer se 
1.066,60 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu 
nalazi isključivo na području Opštine Odžak, kao i da se u okviru 
takvog zemljišta nalazi i zemljište koje podliježe restituciji, zatim 
zemljište koje je već dato u zakup trećim licima, a Javni poziv je 
koncipiran na način da se cjelokupno zemljište daje u koncesiju 
isključivo kao jedna proizvodno-tehnološka cjelina za početni iznos 
koncesione naknade od 136.962,00 KM".

Stoga je, imajući u vidu da se u ovom postupku za ocjenu 
ustavnosti zahtijeva preispitivanje odredbe člana 6. stav (4) 
sa stanovišta usaglašenosti sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine za koji je već, u ranijem postupku, utvrđeno da 
povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu Opštine Odžak, nužno 
prethodno utvrditi odnos ovakva dva zahtjeva sa aspekta pravnih 
posljedica odluka ovog suda. 

Ustavnopravne posljedice i dejstvo odluka kojima 
je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu kao 
prethodno pitanje 

Ustavni sud Federacije imao je u vidu ustavnu odredbu 
koja lokalnu samoupravu pozicionira kao ustavnu kategoriju, a 
Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, kao međunarodno-pravni 
obavezujući dokument koji ima posebnu pravnu snagu definisanu 
Amandmanom XVIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. 
Takođe, Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine je propisano da zaštitu prava na lokalnu samoupravu 
osigurava ovaj sud.

 Ustavni sud Federacije podsjeća da presude po zahtjevima 
za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u kojima je utvrđena 
povreda tog prava, zavisno od predmeta spora, imaju dvojako 
dejstvo i pravne posljedice. Prvo, kako je u citiranoj presudi 
(U-32/18) i navedeno u odnosu na konkretnu jedinicu lokalne 
samouprave koja je i pokrenula zahtjev za zaštitu prava na lokalnu 
samoupravu i konačna je i obavezujuća u odnosu na tu jedinicu 
lokalne samouprave. Druga posljedica je identična sa posljedicama 
svih presuda ovog suda, koje su konačne i obavezujuće, pa i po 
zahtjevima za ocjenu ustavnosti, a što je propisano odredbom 
člana IV.C.3.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Kako 
je lokalna samouprava ustavna kategorija, a predmet zahtjeva 
za zaštitu lokalne samouprave je utvrđivanje da li neki zakon ili 
propis donesen od strane kantonalne ili federalne vlasti, a koji se 
tiče jedinice lokalne samouprave povrjeđuje njeno pravo, koje po 
imperativnoj ustavnoj odredbi štiti upravo ovaj sud, to, imajući u 
vidu opšte načelo teritorijalne primjene zakona, odredba ili zakon 
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za koji je utvrđeno da povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu 
konkretne jedinice lokalne samouprave ima dejstvo u odnosu na 
sve jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji taj zakon 
ili propis primjenjuje. Ovo je u skladu sa osnovnim načelom 
teritorijalne primjene zakona, odnosno propisa. Samim tim, takva 
presuda zahtijeva izmjenu i usaglašavanje tog propisa od strane 
zakonodavca u skladu sa stavovima Ustavnog suda Federacije iz 
obrazloženja odluke. Stoga je, kada se utvrdi povreda prava na 
lokalnu samoupravu, bez obzira na to da li u odnosu na jednu ili 
više jedinica lokalne samouprave, pravna posljedica takve odluke 
je da se isti propis ne može primjenjivati na teritoriji svih jedinica 
lokalne samouprave na koje se odnosi predmetni zakon, u okviru 
kantona kada je u pitanju kantonalni zakonodavac ili pak u okviru 
Federacije kada je u pitanju zakon ili propis koji donosi Parlament 
Federacije Bosne i Hercegovine u okviru svoje nadležnosti. To 
zahtijeva reakciju u vidu izvršenja ustavnosudske odluke od strane 
zakonodavca u jednom razumnom roku, ukoliko nije samom 
izrekom presude određeno drugačije.

Ovim su precizno definisane pravne posljedice i po 
zahtjevima za zaštitu lokalne samouprave relevantna je odredba 
člana IV.C.3.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Kada 
se utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propisi 
Federacije ili bilo kojeg kantona (ne pominje se grad i opština jer 
govorimo o posljedicama odluka po zahtjevima za zaštitu prava 
na lokalnu samoupravu), taj ili drugi propis neće se primjenjivati, 
odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko se izmijeni na način koji 
odredi Sud, ili ukoliko Sud ne utvrdi prijelazna rješenja koja ne 
mogu biti na snazi duže od šest mjeseci. Konačno, od dana objave 
presude u "Službenim novinama Federacije BiH" i odgovarajućim 
službenim glasilima u Federaciji Bosne i Hercegovine, presuda 
kojom je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu povodom 
nekog zakona ili odredbe zakona ili propisa koji je donesen na 
nivou kantona ili Federacije Bosne i Hercegovine, taj propis se 
neće primjenjivati. Svako drugo tumačenje pravnih posljedica i 
dejstva odluka ovog suda u postupcima za zaštitu prava na lokalnu 
samoupravu bi dovelo do potpune pravne nestabilnosti i pravne 
anarhije, jer bi se moglo tumačiti da zakon ili propis za koji je 
utvrđeno da povrjeđuje pravo neke jedinice lokalne samouprave, 
ne bude "na snazi", odnosno ne primjenjuje se u toj jedinici lokalne 
samouprave, a primjenjuje se i obavezujući je za druge jedinice 
lokalne samouprave. 

U konkretnom slučaju, kako je naprijed navedenom i dijelom 
citiranom presudom ovog suda utvrđena povreda prava na lokalnu 
samoupravu u odnosu na stav (4) člana 6. osporene odredbe Zakona, 
Ustavni sud Federacije je zaključio da se radi o presuđenoj stvari. 

Nadalje, sljedstveno tome, stav (6) člana 6. osporene 
odredbe Zakona čini jednu cjelinu sa stavom (4), jer je istim 
stavom propisano da će Vlada kantona donijeti Pravilnik kojim će 
regulisati postupak i način dodjele koncesije iz stava (4) člana 6. 
osporene odredbe Zakona. Kako je stav (6) neodvojiv od stava (4) 
člana 6. osporene odredbe Zakona to dijeli pravnu sudbinu stava 
(4), odnosno ne primjenjuje se od dana objave presude kojom je 
utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu.

Stavom (5) člana iz 6. osporene odredbe Zakona regulišu se 
pravne situacije koje nastaju u vezi sa već zaključenim koncesionim 
ugovoraom nakon što se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi 
pravo nekog trećeg lica na dijelu ili cijelom zemljištu koje je dato 
u koncesiju u tom slučaju dolazi do raskida ugovora o koncesiji 
od strane ugovornog tijela pri čemu  koncesionar nema pravo 
potraživanja po osnovu ugovora o koncesiji.

Rješavajući pitanje ustavnosti stava (5) člana 6. osporene 
odredbe Zakona, Ustavni sud Federacije napominje da je oblast 
korištenja prirodnih bogatstava (član III.2.h), odnosno Amandman 
IX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine), a u koje svakako 
spada poljoprivredno zemljište jedno od najvažnijih i najvrjednijih 
prirodnih bogatstava i resursa Federacije Bosne i Hercegovine, 
oblast za koju su nadležni Federacija Bosne i Hercegovine i 

kantoni. U konkretnom slučaju to znači da vršenje ovih nadležnosti 
zahtjeva dogovor Federacije i svih kantona na trajnoj osnovi o 
načinu korištenja, konkretno ovdje poljoprivrednog zemljišta, pa 
i davanje i raspolaganje u vidu zasnivanja obligaciono-pravnog 
odnosa davanja koncesije. Stoga, iako nije zanemarljiva primjedba 
donosioca osporenog zakona koja se odnosi na dugo čekanje za 
uređenje zemljišno-knjižnog stanja, pa čak i mogućnost zastoja u 
korištenju tako važnog privrednog resursa, kako oni to nazivaju 
"državnog zemljišta na kojem nije uređeno zemljišno-knjižno 
stanje", svaki dodatak koji bitno mijenja odredbu federalnog zakona 
o koncesijama,  a kako je to propisano u osporenom zakonu, mora 
biti usaglašen između kantonalnog i federalnog nivoa vlasti. Sve 
do uspostavljanja trajnog dogovora između federalne i kantonalnih 
vlasti, zakonodavno djelovanje u ovoj oblasti iziskuje najviši stepen 
pažnje i opreza, jer bilo kakva prethodno neusaglašena rješenja 
lako bi mogla dovesti do pravne nesigurnosti. U ovom slučaju 
tome naročito pogoduje nejasna i u sebi protivurječna zakonska 
odredba kojom se hoće utvrditi državno vlasništvo uz istovremenu 
konstataciju o neuređenom zemljišno knjižnom stanju i uzimanje 
u obzir hipotetičkih situacija eventualne buduće promjene titulara 
stvarnog prava na zemljištu, što već samo po sebi dovodi u pitanje 
valjanost zaključenih koncesionih ugovora. Stoga je u odnosu na 
pomenuti stav donesena odluka da nije u saglasnosti sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu naprijed navedeno Ustavni sud Federacije 
je donio odluku kao u izreci. Pritom se nije upuštao u analizu 
eventualne povrede prava na imovinu na koju su se pozivali 
podnosioci zahtjeva kao suvišno, obzirom na ovdje datu 
argumentaciju i odlučenje Suda.

Ustavni sud Federacije nije odlučivao o privremenoj mjeri s 
obzirom da je donesena odluka o meritumu, pa je odlučivanje o 
privremenoj mjeri bespredmetno.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u 
sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, 
Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, 
sudije Suda.

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije 

Bosne i Hercegovine

Aleksandra Martinović

Broj: U-29/18                            
Sarajevo, 05.05.2020. godine         
       

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući 
o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i jedne 
trećine zastupnika u Skupštini Posavskog kantona za utvrđivanje 
ustavnosti članka 6. st. (4), (5) i (6) Zakona o koncesijama, 
na temelju članka IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave, održanoj 
dana 05.05.2020. godine, donio je 

P R E S U D U

Utvrđuje se da članak 6. stavak (5) Zakona o koncesijama 
("Narodne novine Posavskog kantona", br.: 6/14 i 12/17) nije 
sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti članka 6. st. 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
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(4) i (6) Zakona o koncesijama ("Narodne novine Posavskog 
kantona", br.: 6/14 i 12/17), jer je prestala potreba za daljnjim 
vođenjem postupka.

Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" 
i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

1.Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine podnio je 
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Ustavni sud Federacije) dana 16.11.2018. godine zahtjev za ocjenu 
ustavnosti članka 1. Zakona o dopunama Zakona o koncesijama 
(u daljnjem tekstu: osporene odredbe Zakona). U zahtjevu  
istovremeno je predložio i donošenje privremene mjere kojom bi 
se obustavila primjena osporenih odredbi Zakona do donošenja 
presuda Ustavnog suda Federacije. 

Također, zahtjev za ocjenu ustavnosti članka 6. st. (4), (5) i 
(6) Zakona o koncesijama (u daljnjem tekstu: osporene odredbe 
Zakona) podnijela je Ustavnom sudu Federacije dana 29.11.2018. 
godine jedna trećina zastupnika u Skupštini Posavskog kantona. 
Istog dana Ustavnom sudu Federacije su dostavili i zahtjev za 
izdavanje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena 
osporenih odredbi Zakona do donošenja konačne odluke Ustavnog 
suda Federacije.   

Ovlaštenje za podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti 
proističe iz odredbi članka IV.C.3.10.2. b) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine. 

2.Rješenje o spajanju postupaka

Kako se u oba navedena predmeta radi o zahtjevima kojima 
se traži ocjena ustavnosti iste osporene odredbe Zakona, Ustavni 
sud Federacije je na sjednici održanoj dana 22.01.2019.  godine, 
primjenom članka 38. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br.: 6/95 i 37/03) odlučio da u oba zahtjeva odlučuje u 
jednom ustavnosudskom postupku, te je donio Rješenje o spajanju 
postupaka, broj: U-29/18 od 22.01.2019. godine, te će se u ovom 
ustavnosudskom predmetu voditi jedinstven postupak i donijeti 
jedna odluka pod brojem: U-29/18.  

3.Stranke u postupku 

Na temelju Amandmana XCVI na Ustav Federacije Bosne 
i Hercegovine, stranke u postupku u ovom predmetu su: Premijer 
Federacije Bosne i Hercegovine i jedna trećina zastupnika u 
Skupštini Posavskog kantona, kao podnositelji zahtjeva i Skupština 
Posavskog kantona, kao donositelj osporenih odredbi Zakona.  

4.Bitni navodi  zahtjeva  

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine smatra da su 
donošenjem članka 1. Zakona o dopunama Zakona o koncesijama 
i dodavanjem st. (4), (5) i (6) u članku 6. Zakona o koncesijama 
(u daljnjem tekstu: kantonalni Zakon o koncesijama) povrijeđeni 
članak 17. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, članak 1. 
Protokola broj 1. uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava 
i temeljnih sloboda, članak II (3) k) Ustava Bosne i Hercegovine 
i članak II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u 
svezi s Amandmanom V na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, 
te Zakon o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", 
br.: 66/13 i 100/13), Zakon o koncesijama ("Službene novine 
Federacije BiH", br.: 40/02 i 61/06 - u daljnjem tekstu: federalni 
Zakon o koncesijama) i Zakon o pravobraniteljstvu ("Narodne 
novine Posavskog kantona", br.: 9/08 i 8/13) jer prije donošenja 
osporenih odredbi Zakona nije pribavljeno prethodno mišljenje 
pravobranitelja. U članku 5. stavak (1) točka e) kantonalnog Zakona 

o koncesijama propisano je da predmet koncesije može biti samo 
poljoprivredno zemljište "koje ne podliježe restituciji". Donošenjem 
osporenih odredbi Zakona omogućena je dodjela koncesija u 
dugom vremenskom periodu od 40 godina na zemljištima koja su 
od 1946. godine do 1965. godine na nepravedan način oduzeta od 
ranijih vlasnika i tako im se po drugi put čini nepravda. Osporene 
odredbe Zakona samo doprinose pravnoj nesigurnosti i povredi 
ustavnog prava na imovinu, iako je obveza organa vlasti bila da 
regulira ovu oblast sukladno s općim interesima na ustavan i zakonit 
način. Citira dio presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 
broj: U-1/11 od 13.07.2012. godine ("Službene novine Federacije 
BiH", broj: 81/12) sa stavom Venecijanske komisije da "javna 
vlast, za razliku od privatnih osoba u načelu ima vlasništvo samo 
nad onom imovinom koja je potrebna za pružanje javnih usluga 
ili za ostvarenje prihoda". Postavlja pitanje kako netko tko nije 
vlasnik zemljišta može drugome ustupati pravo na to zemljište. 
Ukazuje da odredba članka 5. stavak 1. kantonalnog Zakona o 
koncesijama "proširuje" predmet koncesije u odnosu na federalni 
Zakona o koncesijama propisujući da "predmet koncesije može biti 
iz različitih oblasti i za različite djelatnosti", a u članku 5. stavak 1. 
točka e) tog kantonalnog zakona po drugi put "proširuje" predmet 
koncesije u odnosu na federalni Zakon o koncesijama propisujući da 
predmet koncesije može biti "korištenje poljoprivrednog zemljišta, 
koje ne podliježe restituciji", što je u suprotnosti s člankom 3. stavak 
1. točka 17. federalnog Zakona o koncesijama koji propisuje da 
predmetom koncesije može biti samo "korištenje poljoprivrednog 
zemljišta". Premijer Federacije Bosne i Hercegovine predlaže 
Ustavnom sudu Federacije da donese privremenu mjeru kojom 
bi se obustavila primjena osporenih odredbi Zakona do donošenja 
presude, a kako bi se, po njegovom mišljenju, spriječila velika i 
neotklonjiva materijalna šteta. 

Jedna trećina zastupnika u Skupštini Posavskog kantona 
smatra da je osporenim odredbama Zakona došlo do povreda prve 
alineje Preambule, članka II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine i članka točke 4. Aneksa Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine koji se odnosi na Europsku konvenciju o zaštiti 
ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. godine i dopunske 
protokole. Ukazuju da je osporenim odredbama Zakona došlo i do 
kršenja odredbi iz čl. 365., 366. i 367. Zakona o stvarnim pravima. 
Navode da članak 365. ovoga Zakona propisuje ograničeno 
pravo raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ako je stečeno na 
način da nije isplaćena pravična naknada vlasnicima, članak 366. 
istoga Zakona propisuje zabranu ustanovljavanje tereta davanja u 
dugoročni zakup nekretnina na koje se odnose zakoni navedeni u 
članku 365. ovog zakona, a članak 367. propisuje daljnju zabranu 
raspolaganja nekretninama koje su državno vlasništvo stečeno bez 
pravnog osnova i naknade i uz ugovore zaključene pod prinudom. 
Navode da su osporenim odredbama Zakona povrijeđeni i čl. 98. 
i 117. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine 
Federacije BiH", broj: 52/09) jer se tu nije radilo o zemljištu u 
državnom vlasništvu, već samo o zemljištu trećih osoba koja mogu, 
eventualno, u budućnosti postati državno zemljište. Pomenuti 
Zakon o stvarnim pravima i Zakon o poljoprivrednom zemljištu 
su federalni propisi i predstavljaju hijerarhijske propise višeg reda 
u odnosu na kantonalni propis, a činjenica da kantonalni propis 
nije usklađen s tim federalnim zakonima sama po sebi ukazuje na 
neustavnost tog kantonalnog propisa. Smatraju da se "neustavnim" 
osporenim odredbama Zakona omogućava institucijama vlasti 
u Posavskom kantonu da i zemljišta koja nemaju zakonit osnov 
"pretvore" u državnu svojinu čime se krše osnovna načela 
zakonitosti, vladavine prava i pravne sigurnosti u demokratskom 
društvu, a time i prvi stavak Preambule Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine. Pravo vlasništva je toliko bitno da ono nije samo 
subjektivno pravo svakog građanina, već i ustavnopravno načelo 
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na kojemu je utemeljen ustavni sustav naše države. Osporenim 
odredbama Zakona Skupština Posavskog kantona se miješa u 
pravo vlasništva koje neka treća osoba ima upisano u zemljišnim 
knjigama i time zanemaruje načela povjerenja u zemljišne knjige 
i pod koncesiju daje zemljište koje "nije usuglašeno u zemljišnim 
knjigama". Ovo je potpuno suprotno konceptu prava vlasništva 
koje propisuje Zakon o stvarnim pravima da je vlasnik onaj tko je 
upisan u zemljišnim knjigama, a tako se ugrožava i ustavno pravo 
na svojinu. Naime, presumpcija ospornih odredbi Zakona je da 
se pod koncesiju daju zemljišta svih onih osoba za koje država, u 
konkretnom slučaju Posavski kanton, "smatra" da je njeno, i tako 
pokazuje monopol da pod koncesiju daje bilo koje zemljište za 
koje nije usklađeno zemljišno-knjižno stanje, a to može biti bilo 
čije privatno zemljište na području toga kantona. Time se narušava 
koncept povjerenja u zemljišne knjige, svi vlasnici zemljišta u 
tom kantonu stavljaju se u položaj apsolutne pravne nesigurnosti 
i kantonalne vlasti se tako miješaju u pravo vlasništva svakog 
zemljišno-knjižnog vlasnika. Ističu da je miješanje u pravo na 
imovinu zemljišno-knjižnih vlasnika nezakonito, jer je suprotno 
Zakonu o stvarnim pravima i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, 
a ne postoji ni javni interes koji bi mogao opravdati miješanje u 
pravo na imovinu. U zahtjevu za donošenje privremene mjere 
navodi se da bi nakon isteka roka za javni poziv od kraja 2018. 
godine preko 600 hektara zemlje u vlasništvu trećih osoba, a ne 
države, moglo biti dodijeljeno na koncesiju, a obzirom da u ovom 
kantonu stanovnici uglavnom žive od poljoprivrede, to bi posljedice 
provođenja ovog javnog poziva mogle imati nesagledive posljedice 
po njih. 

5.Bitni navodi odgovora na zahtjeve

Ustavni sud Federacije je na temelju članka 16. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
aktom broj: U-29/18 od 30.11.2018. godine i aktom broj:         
U-30/18 od 06.12.2018. godine zatražio od Skupštine Posavskog 
kantona odgovor u roku od 30 dana na zahtjeve za ocjenu ustavnosti 
i odgovor na zahtjeve za donošenje privremene mjere.

Skupština Posavskog kantona je na oba spomenuta sudbena 
akta dala odgovore dana 31.12.2018. godine pod brojevima: 01-01-
91/18-3 i 01-01-92/18-3 koje je Ustavni sud Federacije zaprimio 
dana 07.01.2019. godine. Iako su traženi odgovori dostavljeni Sudu 
pod različitim brojevima, sadržaj istih je istovjetan. Ova Skupština 
smatra da su podnositelji zahtjeva pogrešno protumačili osporene 
odredbe Zakona tvrdeći da se koncesijom ne daje zemljište koje 
nije u vlasništvu države, da se ne ograničava bilo koje pravo 
osobama koje ostvaruju pravo na restituciju, niti se zemljišta koja 
podliježu restituciji daju u koncesiju. Osporena odredba Zakona 
iz članka 6. stavak (4) jasno propisuje da se kao koncesija može 
dati poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na kojemu 
zemljišno-knjižno stanje nije uređeno, a podnositelji zahtjeva su 
dio "nije uređeno" pogrešno protumačili kao da to zemljište nije 
u vlasništvu države. Skupština Posavskog kantona smatra da su 
podnositelji zahtjeva pošli od pogrešne pretpostavke da će predmet 
koncesije biti zemljište koje nije u vlasništvu države, a to nigdje 
nije navedeno. Smatra da prava ranijih vlasnika poljoprivrednog 
zemljišta ničim nisu ugrožena i pri tom se poziva na stavak (5) 
osporene odredbe Zakona kojim se predviđa mogućnost zaštite 
njihovih eventualnih prava koja bi se ostvarila u bilo kojem 
postupku, pa i u postupku restitucije, te im se daje direktna 
prednost u odnosu na koncesionara i pred sklopljenim ugovorom  o 
koncesiji. Podsjeća na odredbe iz čl. 341. i 361. Zakona o stvarnim 
pravima: članak 341. stavak 1. ovoga Zakona propisuje da se 
osoba, koja je u zemljišnim knjigama upisana kao nositelj prava 
upravljanja ili korištenja ili raspolaganja nekretninom, odnosno 
prava korištenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu smatra 

vlasnikom nekretnine, ukoliko se ne dokaže suprotno a društveno 
vlasništvo nije pretvoreno u vlasništvo druge osobe. U članku 341. 
stavak 3. ovoga Zakona, propisano je da su državno vlasništvo 
sve stvari iz društvenoga vlasništva u pogledu kojih nije utvrđeno 
u čijem su vlasništvu niti djeluje presumpcija vlasništva iz stavka 
1. istog članka, a nositelj prava vlasništva odrediće se posebnim 
zakonom. U članku 361. stavak 1. ovoga Zakona propisano je da 
su izvanknjižni nositelji stvarnih prava dužni  u roku od tri godine 
od dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenuti postupak za 
upis stvarnih prava u pogledu nekretnina i svih promjena na njima 
u zemljišnu knjigu. Postavlja pitanje zbog čega bi država trebala 
čekati unedogled i blokirati bilo kakav svoj daljnji razvoj i napredak 
ako neka osoba godinama nije pokrenula postupak za upis svoga 
prava u zemljišne knjige, i to samo zato što bi ta osoba možda mogla 
u budućnosti svoje navodno pravo pokušati upisati u zemljišne 
knjige. Navodi i citira čl. 2., 3., 9. i 10. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu. Potcrtava odredbe iz navedenih članaka koje propisuju 
da poljoprivredno zemljište, bez obzira na to u čijem je vlasništvu, 
uživa posebnu zaštitu i da se poljoprivredno zemljište ne može 
koristiti u druge svrhe, te da su poslovi upravljanja, zaštite, uređenja 
i racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta poslovi od općeg 
interesa za Bosnu i Hercegovinu, Federaciju, kantone i gradske-
općinske organe uprave nadležne za poslove poljoprivrede. Smatra 
da je spomenuta presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, 
neprimjenljiva na ovaj konkretan slučaj i da osporeni članci Zakona 
ni u čemu nisu suprotni stavovima iz te presude. Citira sadržaj 
stavka (4), kao dijela osporenih odredbi Zakona, smatrajući da isti 
ničim nije povrijeđen jer propisuje da se u koncesiju daje zemljište 
u vlasništvu države zbog čega smatra da je neutemeljeno pitanje 
podnositelja zahtjeva "kako neko ko nije titular vlasničkih prava 
nad imovinom može ustupati prava koja uopće nema". Smatra 
da zbog toga neće doći do situacije da bilo koja pravna ili fizička 
osoba,  koja bi naknadno dokazala da je vlasnik zemljišta koje 
je dato u koncesiju, bude na bilo koji način oštećena jer stavak 
(5) iz osporenih odredbi Zakona propisuje raskidanje ugovora 
o koncesiji. U zahtjevu se, po mišljenju Skupštine, polazi od 
pogrešne pretpostavke da se kantonalnim Zakonom o koncesiji 
reguliraju/mijenjaju vlasničkopravni odnosi na zemljištu, što nije 
točno jer koncesija nije stvarno pravo niti može na bilo koji način 
utjecati na pravo vlasništva na zemljištu. Ističe da osporene odredbe 
Zakona  nisu pravilo nego iznimka, da se primjenjuju "iznimno" i 
to "nakon utvrđenog javnog interesa". Skreće pažnju da podnositelj 
zahtjeva ističe neusklađenost članka 5. kantonalnog Zakona o 
koncesijama s federalnim Zakona o koncesijama, ali kako citirani 
članak nije u zahtjevu naveden kao predmet ocjene ustavnosti, 
predlaže da zbog toga Ustavni sud Federacije zanemari ovoj navod. 
Smatra neutemeljenim navod iz zahtjeva da je povrijeđen i Zakon 
o prvobraniteljstvu samo zbog činjenice da prije donošenja Zakona 
o dopunama Zakona o koncesijama nije pribavljeno mišljenje 
pravobranitelja jer ovaj zakon nije predstavljao "opći akt kojim se 
uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obveze prema stvarima 
u vlasništvu Kantona, odnosno općine" obzirom da se istim i nisu 
uređivali ni pomenuti odnosi, a pogotovo ne prava i obveze, tim 
prije što se prethodno mišljenje pravobranitelja nije tražilo ni 
prilikom donošenja kantonalnog Zakona o  koncesijama. Predlaže 
da se zahtjevi za ocjenu ustavnosti i donošenje privremene mjere 
odbiju kao neutemeljeni jer su, između ostalog, i kontradiktorni 
sami sebi. Posebice ukazuje da bi usvajanje privremene mjere 
prouzrokovalo štetne posljedice za prava trećih osoba, a posebice 
za poljoprivrednu proizvodnju na području ovoga kantona, i to na 
očuvanje, namjensko korištenje, povećanje proizvodne sposobnosti 
i unaprjeđenje upravljanja poljoprivrednim zemljištem kao dobrom 
od općeg interesa, a sve to bi bilo suprotno i osnovnim ciljevima 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 
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6.Relevantno pravo   

A.Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Članak III.2. h)
 Federalna vlast i kantoni nadležni su za:
 h) korištenje prirodnih bogatstava.

Članak IV.C.3.10. (2) 
(1) Ustavni sud:

a) na zahtjev Predsjednika Federacije, Dopredsjednika Fed-
eracije, Premijera, zamjenika Premijera ili na zahtjev jedne 
trećine članova bilo kog doma Parlamenta Federacije, utvrdit 
će da li je prijedlog zakona koji je usvojio jedan od domova, 
ili zakon koji su usvojila oba doma, sukladan sa ovim usta-
vom;  

b) na zahtjev premijera, kantona ili jedne trećine zastupnika u 
zakonodavnom tijelu kantona, utvrdit će da li su ustav kanto-
na i amandman na ustav, predloženi zakon ili zakon koga je 
usvojilo to zakonodavno tijelo, sukladan sa ovim ustavom;

c) na zahtjev Predsjednika Federacije, Dopredsjednika Fed-
eracije, Premijera ili zamjenika Premijera, utvrdit će da li 
je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ federalne 
vlasti sukladan sa ovim ustavom.

d) na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li neki pred-
loženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kanton-
alne, gradske ili općinske vlasti sukladan sa ovim ustavom.

Članak IV.C.3.12. b)
Odluke Ustavnog suda konačne su i obvezujuće, posebice 

kada:
b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakon ili 

drugi propis Federacije ili bilo kojeg kantona, grada ili bilo koje 
općine nije sukladan sa ovim ustavom. Taj ili drugi propis neće se 
primjenjivati, odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko se izmijeni na 
način koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prijelazna rješenja, 
koja ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.

Amandman XVIII
Članak VII.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja 

se i glasi:
"Međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u 

Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opća pravila međunarodnog 
prava čine dio zakonodavstva Federacije. U slučaju nesuglasnosti 
međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, 
prevladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum".

Amandman XCVI
U članku IV.C.10. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) 

koji glasi:
"(3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni 

sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti općine 
i gradovi, kao i udruženja općina i gradova Federacije Bosne i 
Hercegovine. Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica 
lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev općinskog 
ili gradskog vijeća, načelnika općine ili gradonačelnika grada, ili 
udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine".

Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine

 ("Službene novine Federacije BiH", br.: 6/95 i 37/03)

Članak 38.
Kada se Ustavnom sudu dostavi više zahtjeva za ocjenjivanje 

ustavnosti istog propisa, Ustavni sud će o svim tim zahtjevima 

voditi, po pravilu, jedan postupak i donijeti jednu odluku.
Spajanje predmeta u smislu stavka 1. ovog članka neće se 

vršiti ako bi to utjecalo na znatnije odugovlačenje postupka. 

C. Zakon o stvarnim pravima
    ("Službene novine Federacije BiH", br.: 66/13 i 100/13) 

Članak 1. 
(1) Ovim zakonom uređuje se sticanje, korištenje, raspolaganje, 

zaštita i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i 
posjeda.

(2) Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno 
pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i osobne služnosti i pravo 
stvarnog tereta.

(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na pravo vlasništva, 
shodno se primjenjuju na sva druga stvarna prava, osim 
ako za njih nije zakonom drugačije propisano niti šta drugo 
proizilazi iz njihove pravne prirode.

Članak 2.
Ograničenja stvarnih prava

(1) pravo vlasništva i druga stvarna prava mogu se protiv vlasnikove 
volje oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu i pod uvjeti-
ma predviđenim zakonom sukladno s načelima međunarodnog 
prava.

(2) Zakonom se, u javnom interesu, a naročito radi zaštite prirodnih 
bogastava, okoline, zdravlja ljudi, kulturnopovijesne baštine i 
sl., može ograničiti ili posebice urediti način korištenja i raspo-
laganja određenim stvarima.

Članak 8.
Dobra od općeg interesa

(1) Stvari za koje je posebnim zakonom određeno da su dobra od 
općeg interesa uživaju posebnu zaštitu.

(2) Stvari od općeg interesa, a koje nisu istovremeno opća dobra, 
ako što su npr. građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljiš-
ta, šume i šumska zemljišta, zaštićeni dijelovi prirode, biljni i 
životinjski svijet, stvari od kulturnog, povijesnog i ekološkog 
značaja, mogu biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih 
prava.

(3) Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na dobrima od općeg 
interesa dužni su vršiti svoja prava sukladno s načinom upotrebe 
i korištenja, propisanim posebnim zakonima.

(4) Posebnim zakonom se propisuje da li vlasnici dobara od općeg 
interesa imaju pravo na naknadu za ograničenja koja trpe i pod 
kojim uvjetima.

(5) Ako je vlasnik u pogledu neke svoje stvari podvrgnut ograničen-
jima radi zaštite interesa i sigurnosti Federacije Bosne i Hercego-
vine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona ili jedinice lokalne 
samouprave, prirode, ljudskog okoliša ili zdravlja ljudi, koja od 
njega, ali ne i od svih ostalih vlasnika takvih stvari, zahtjeva težu 
žrtvu, ili ga inače dovede u položaj nalik na onaj u kojem bi bio 
da je izvršena eksproprijacija onda on ima pravo na naknadu kao 
za oduzimanje vlasništva, a što će se urediti posebnim zakonom.

Članak 341. 
Presumpcije

(1) Osoba, koja je u zemljišnim knjigama upisana kao nositelj prava 
upravljanja ili korištenja ili raspolaganja nekretninom, odnos-
no prava korištenja na ne izgrađenom građevinskom zemljištu 
smatra se vlasnikom nekretnine, ukoliko se ne dokaže suprot-
no a društveno vlasništvo nije pretvoreno u vlasništvo druge 
osobe.

(2) Osoba koja se ne može osloniti na presumpciju iz stavka 
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1. ovoga članka, ili koja dokazuje suprotno od njega, doka-
zaće svoje pravo vlasništva ako dokaže da je ono odnosno njen 
pravni predhodnik bio stekao pravo upravljanja, ili korišten-
ja ili raspolaganja, odnosno pravo korištenja prava korištenja 
građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, na valjanom 
pravnom osnovu i uz ispunjenje svih ostalih pretpostavka koje 
su se za sticanje toga prava zahtijevale u trenitku sticanja.

(3) Smatra se da su državno vlasništvo sve stvari iz društvenoga 
vlasništva u pogledu kojih nije utvrđeno u čijem su vlasništvu 
niti djeluje presumpcija vlasništva iz stavka 1. ovoga članka, a 
nositelj prava vlasništva odrediće se posebnim zakonom.

Članak 361. 
Obveza uknjižbe stvarnih prava
(1) Izvanknjižni nositelji stvarnih prava dužni su u roku od tri go-

dine od dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenuti postupak 
za upis stvarnih prava u pogledu nekretnina i svih promjena na 
njima u zemljišnu knjigu. 

(2) Nadležno pravobraniteljstvo dužno je u roku od tri godine od 
dana stupanja na snagu ovoga zakona pokrenuti postupke za 
upis stvarnih prava na nekretninama čiji je nositelj Federacija, 
kantoni odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i upis javnih 
i općih dobara.

Članak 365.
Poljoprivredno i drugo zemljište, zgrade, stanovi i poslovni prostori
(1) Poljoprivredna i druga zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne 

prostorije kao posebni dijelovi zgrada u društvenoj/državnoj 
svojini ne mogu biti predmet prijenosa, otuđivanja, zamjen-
jivanja kao i drugog oblika raspolaganja ako su pribavljena u 
društveno/državno vlasništvo na osnovu: 

1) Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji ("Službeni list FNRJ", 
broj: 64/45, "Službeni list FNRJ", br.: 16/46, 24/46, 99/46, 
101/47, 105/48, 4/51, 19/51 i ("Službeni list SRBiH", broj: 
41/67); 

2) Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji u NR BiH ("Službeni 
list NR BiH", br.: 2/46, 18/46, 20/47, 29/47, 14/51 i ("Službeni 
list SRBiH", broj: 41/67); 

3) Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i 
dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službe-
ni list FNRJ", broj: 23/53 i "Službeni list SFRJ", broj: 10/65); 

4) Zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali 
napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od 
strane okupatora i njegovih pomagača ("Službeni list DFJ", 
broj: 36/45 i 52/45 i "Službeni list FNRJ", br.: 64/46, 104/46, 
88/47, 99/48 i 77/49); 

5) Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća 
("Službeni list FNRJ", br.: 98/46, 99/46, 35/48, 68/48 i 27/53); 

6) Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zeml-
jišta ("Službeni list FNRJ", br.: 52/58, 3/59, 24/61 i 1/63); 

7) Osnovnog zakona o eksproprijaciji ("Službeni list FNRJ", broj: 
28/47), ako raniji vlasnici nisu na ime naknade dobili druge 
nekretnine; 

8) Osnovnog zakona o postupanju sa eksproprisanim i konfisk-
ovanim šumskim posjedima ("Službeni list FNRJ", br.: 61/46, 
88/47, 106/49 i 4/51); 

9) Zakona o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i se-
kvestraciji nad imovinom odsutnih osoba ("Službeni list FNRJ", 
br. 63/46 i 105/46); 

10) Zakona o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni list SFRJ", br.: 
43/65, 67/65 i 17/69); 

11) Zakona o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim 
prostorijama ("Službeni list SFRJ", br. 23/79, i 26/86); 

12) Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije 
("Službeni list FNRJ", broj: 40/45); 

13) Zakona o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfisk-
aciji imovine i o izvršenju konfiskacije ("Službeni list FNRJ", 
broj: 61/46); 

14) Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta ("Službeni 
list FNRJ", broj: 43/59). 

(2) Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne djeluje ako je raspolaganje 
dozvoljeno odredbama posebnih zakona donesenih prije stupan-
ja na snagu ovog zakona. 

Članak 366.
Zabrana tereta i dugoročnog zakupa
(1) Zabranjuje se ustanovljavanje tereta, davanje u dugoročni zakup 

na nekretninama na koje se odnose zakoni navedeni u članku 
365. ovoga zakona. 

(2) Zabrana davanja u dugoročni zakup, kao i zakup na određeno 
vrijeme neće se primjenjivati kada se zgrade, stanovi ili poslovne 
prostorije kao posebni dijelovi zgrada u društvenom/državnom 
vlasništvu daju u zakup stranim državama za potrebe njihovih 
diplomatskih i konzularnih predstavništava, kao i njihovih or-
ganizacija i specijalizovanih agencija kao i organizacija i speci-
jaliziranih agencija Organizacija ujedinjenih nacija, kao i tijela 
Europske unije.

Članak 367.
Nekretnine pribavljene u državno/društveno vlasništvo
(1) Odredbe iz prethodnih članaka se odnose i na nekretnine koje su 

na temelju odluke državnog organa, a bez pravnog osnova i na-
knade pribavljene u društvenu/državnu svojinu, kao i na nekret-
nine koje su na temelju ugovora o poklonu pribavljene u društ-
venu/državnu svojinu, a taj ugovor je zaključen pod prinudom.

(2) Odredbe iz prethodnih članaka se odnose i na nekretnine 
koje su pribavljene ili izgrađene sredstvima proračuna društ-
veno-političkih zajednica, sredstvima za financiranje zajed-
ničkih potreba, ili sredstvima samodoprinosa.

(3) Propisi kantona koji uređuju korištenje, upravljanje i održavanja 
zajedničkih dijelova i uređaja zgrada uskladiće se u roku od 6 
mjeseci s odredbama ovoga zakona.

(4) Nekretnine čije pribavljanje ili izgradnja su financirani sredst-
vima iz stavka 2. ovoga članka, a dijelom iz drugih sredstava 
društvenopravnih osoba, mogu biti u prometu tek kada se utvrde 
suvlasnički dijelovi.

D.Zakon o poljoprivrednom zemljištu
    ("Službene novine Federacije BiH", broj: 52/09), 

Članak 1.
Ovim Zakonom utvrđuju se: definicije, osnovna načela i 

upravljanje, zaštita, korištenje, uređenje, raspolaganje, evidencije, 
nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona, kaznene odredbe, 
prijelazne i završne odredbe, kao i ostala značajna pitanja koja se 
odnose na poljoprivredno zemljište na teritoriji Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). 

Članak 2. 
Poljoprivredno zemljište je prirodno bogatstvo i dobro od 

općeg interesa za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu, uživa posebnu 
zaštitu, koristi se za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se 
koristiti u druge svrhe, osim u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim 
ovim Zakonom.

Članak 98. 
Poljoprivrednim zemljištem čiji je vlasnik država, osim 

onog koje se vraća ranijim vlasnicima prema posebnom Zakonu, 
odnosno koje podliježe restituciji i predmet je povrata, raspolaže 
Federacija prema općim propisima o raspolaganju nekretninama, 
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ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. 
Odlukom kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim 

pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države obvezno 
se obezbjeđuje zaštita i unaprjeđenje privredno-ekonomskih, 
ekoloških i drugih interesa države i njenih građana. 

Odluka iz stavka 2. ovog članka nije upravni akt. 
Akt o promjeni statusa poljoprivrednog zemljišta (zakup, 

koncesija i zamjena) mora biti donesen sukladno s ovim Zakonom i 
drugim pratećim propisima koji reguliraju ovu oblast. 

Akt donesen suprotno utvrđenoj proceduri iz stavka 2. ovog 
članka, smatra se ništavnim.

3. Koncesija

Članak 117. 
Vlada kantona odlučuje o dodjeli koncesije na poljoprivrednom 

zemljištu na prijedlog kantonalnog ministarstva, a na temelju javnog 
natječaja ili prikupljanjem javnih ponuda. 

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države dodijeliće se domaćoj ili stranoj pravnoj osobi čija ponuda 
bude proglašena najpovoljnijom. 

Koncesionar je obvezan zemljište koristiti sukladno sa 
Zakonom o koncesijama i ugovorenom namjenom te očuvati i 
povećati njegov kapacitet proizvodnje, sistematizirati i zaštititi na 
osnovama odgovarajućih projekata. 

Samo u sljedeća tri slučaja dodijeliće se koncesija na 
poljoprivrednom zemljištu: 

1. od 25 do 50 godina za podizanje višegodišnjih nasada 
voćnjaka, vinograda i rasadnika, stočarske proizvodnje, uključujući 
ribarstvo, lov i ribolov, kao i pašnjake; 

2. od 10 do 20 godina za drugo poljoprivredno iskorištavanje; 
3. do 10 godina za rekreaciju, sport, turizam i ugostiteljstvo. 
Ako se pojave izuzetne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja 

za koje je potreban duži vremenski period, ugovoreni rok se može 
produžiti, ali ne može biti duži od 50 godina. 

Vlada FBiH će svojom odlukom odrediti pojedine kategorije 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje se ne može 
dati koncesija. 

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za čije je 
korištenje data koncesija, ne može se davati u zakup ili potkoncesiju.

E.Zakon o koncesijama 
    ("Službene novine Federacije BiH", br.: 40/02 i 61/06)

Članak 1.
Ovim Zakonom uređuju se: predmet, način i uvjeti pod kojima 

se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije 
za osiguranje infrastrukture i usluga, te eksploatacija prirodnih 
resursa, financiranje, projektovanje, izgradnja, obnova, održavanje 
i/ili rukovođenje radom te infrastrukture i svih za nju vezanih 
objekata i uređaja u oblastima koje su u isključivoj nadležnosti 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), 
nadležnost za dodjelu koncesija, osnivanje Komisije za koncesije 
Federacije, tenderski postupak, sadržaj ugovora o koncesiji, prava i 
obveze koncesionara, rješavanje sporova i druga pitanja od značaja 
za dodjelu koncesija na teritoriji Federacije.

Predmet koncesije

Članak 3. stavak 1. točka 17)
 Predmet koncesije, prema odredbama ovog zakona, jeste:
  17)korištenje poljoprivrednog zemljišta; 

Definicije

Članak 4.
Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće 

značenje:

"Koncesor" - sva nadležna ministarstva ili organi vlasti 
Federacije koje odredi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Vlada Federacije) da dodjeljuju koncesiju.

"Koncesija" - pravo obavljanja gospodarskih djelatnosti 
korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i 
obavljanja djelatnosti od općeg interesa određenih ovim zakonom.

"Koncesionar" - pravna osoba osnovana sukladno s posebnim 
zakonima Federacije u vlasništvu domaće i/ili strane pravne osobe 
kojoj se dodjeljuje koncesija i koja izvršava ugovor o koncesiji 
sukladno sa ovim zakonom.

Nadležnost za dodjelu koncesija

Članak 5. 
Odluku o pristupanju dodjele koncesije za određeno dobro 

donosi Vlada Federacije na prijedlog resornog ministra.
U slučaju spora o nadležnosti između Federacije i kantona 

za dodjelu koncesije, nadležni organi usuglašavaju uvjete i način 
dodjele koncesije.

Sporove koji nastanu u svezi s nadležnošću za dodjelu 
koncesija između Federacije i kantona rješava Specijalna zajednička 
komisija za koncesije iz članka 8. stavak 2. ovog zakona.

Članak 6. stavak 2.
Dodjela koncesije za predmete koji nisu sadržani u zakonu 

o koncesijama Bosne i Hercegovine i stavku 1. ovog članka 
uredit će se kantonalnim zakonom. 

Članak 8.
Komisija djeluje u svojstvu Komisije za koncesije Federacije 

kada obavlja funkcije i vrši ovlasti u svezi s dodjelom koncesija 
koje su u isključivoj nadležnosti Federacije.

Komisija djeluje u svojstvu Specijalne zajedničke komisije 
za koncesije kada obavlja funkcije i ovlasti u svezi s dodjelom 
koncesija koje su u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona ili 
u slučaju iz članka 5. stavak 3. ovog zakona.

Završne odredbe

Članak 40.
Kantoni su dužni u roku od šest mjeseci od dana stupanja 

na snagu ovog zakona donijeti zakon o koncesijama sukladno 
s ovim zakonom, odnosno doneseni zakon uskladiti s ovim 
zakonom.

F. Zakon o koncesijama 
    ("Narodne novine Posavskog kantona", br.: 6/14 i 12/17)

Članak 5. stavak (1) točka e)
(Predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije, prema odredbama ovog Zakona, može 
biti iz različitih oblasti i za različite djelatnosti:

e) korištenje poljoprivrednog zemljišta, koje ne podliježe 
restituciji;

Članak 6. - Osporena odredba -
(Nadležnost za dodjelu koncesije)

(1) Kanton odlučuje o dodjeli koncesije za predmete iz članka 
5. ovog Zakona iz nadležnosti Kantona.

(2) Općinsko vijeće odlučuje o dodjeli kocesije za korištenje 
građevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti (vodosnabdijevanje, 
odvođenje i prerada otpadnih voda, djelatnosti upravljanja otpadom 
na području općine, održavanje javne čistoće, održavanje i 
upravljanja grobljima, održavanje lokalnih puteva, održavanje 
javne rasvjete, upravljanje javnim parkiralištima) i druge javne 
usluge (djelatnosti od općeg interesa) iz nadležnosti općine a koja 
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se nalaze na području općine, na način i po postupku definiranom 
u ovom Zakonu.

(3) Izuzetno Odluku o dodjeli koncesije za ostala određena 
dobra navedena u članku 5. ovog  zakona može donijeti i 
Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade. 

(4) Izuzetno, nakon utvrđenog javnog interesa, Vlada 
može donijeti Odluku o dodjeli koncesije na poljoprivrednom 
zemljištu u vlasništvu države na kojem zemljišno-knjižno stanje 
nije uređeno. U tom slučaju Koncesionar je dužan i ovlašten 
izvršiti usklađivanje  zemljišno-knjižnog stanja o vlastitom 
trošku u roku od tri (3) godine od dana uvođenja u posjed, a 
naknada za koncesiju mu se umanjuje razmjerno troškovima 
usklađenja zemljišno-knjižnog stanja.

(5) U slučaju da se pravosnažnom sudbenom odlukom 
utvrdi pravo postojanja prava neke treće osobe na dijelu ili 
cijelom zemljištu za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u tom 
dijelu će Ugovorno tijelo raskinuti ugovor, a Koncesionar nema 
pravo potraživanja štete po ugovoru o koncesiji.

(6) Postupak i način dodjele koncesije iz stavka (4) ovoga 
članka reguliraće se Pravilnikom koji će donijeti Vlada.

G. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
     ("Službene novine Federacije BiH", br.: 40/10 i 18/16)

Članak 42. stavak 1. točka 4.
Rješenje o obustavi postupka

4. i u drugim slučajevima kada prestaje potreba za daljnjim vođen-
jem postupka.

7.Sudbena praksa Ustavnog suda Federacije

Presuda broj: U-32/18 od 06.03.2019. godine ("Službene 
novine Federacije BiH", broj: 21/19).

8.Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Nakon analize navoda iz Zahtjevā, dostavljenih odgovora 
na Zahtjeve i priloženih dokaza,  na temelju relevantnog prava i 
sudbene prakse ovog suda, utvrđeno je sljedeće: 

Zahtjevima za ocjenu ustavnosti se osporene odredbe Zakona 
pretežno dovode u pitanje sa stanovišta garancije prava na imovinu 
iz članka II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
i članka 1. Protokola broj 1. uz Europsku konvenciju o zaštiti 
ljudskih prava i temeljnih sloboda koji garantira pravo na imovinu. 
Također se dovode u svezu i s povredom načela zakonitosti u 
odnosu na federalne zakone i to Zakon o stvarnim pravima, Zakon 
o koncesijama i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. To načelo se u 
zahtjevu dovodi u svezu s povredom prve alineje preambule Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine.

U odgovorima na podnesene zahtjeve, koji su istovjetni, ističe 
se da iz osporenih odredaba Zakona ne proističe da bi se u koncesiju 
davalo zemljište koje nije u vlasništvu države niti da bi se na bilo 
koji način ograničavalo bilo koja osoba koja je ili koja bi ubuduće 
ostvarila pravo na restituciju. Prema osporenim odredbama Zakona 
se u koncesiju može dati samo ono poljoprivredno zemljište koje je 
u vlasništvu države, a koje zemljišno-knjižno nije uređeno. Stanje 
u zemljišnim knjigama nije uređeno u pogledu vlasništva fizičkih i 
pravnih osoba jer vanknjižni nositelji stvarnih prava nisu postupili 
sukladno s člankom 361. Zakona o stvarnim pravima u zakonom 
propisanom roku. Smatraju da ne mogu, kao kantonalna vlast, 
čekati u nedogled i blokirati razvoj i napredak jer bi, hipotetski, 
neko možda mogao u bližoj i daljnjoj budućnosti upisati svoje 
navodno pravo u zemljišne knjige. Prema njihovom mišljenju 
cilj donošenja zakona je sukladan s ciljem utvrđenim u Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu.

Notorna je činjenica da u Federaciji Bosne i Hercegovine nije 

donesen Zakon o restituciji.
Također je notorna činjenica da stanje zemljišnih knjiga 

u Federaciji Bosne i Hercegovine nije uređeno, i da taj problem 
postoji i kada je u pitanju poljoprivredno zemljište. Zbog takvog 
stanja pitanje stvarnog vlasništva je sljedstveno tome zaista upitno 
jer se postavlja pitanje tko može dati koncesiju nad zemljištem 
gdje nije uređeno zemljišno-knjižno stanje. Naime, osnovno načelo 
pravne stabilnosti i sigurnosti vezano za sve naprijed navedene 
zakone podrazumijeva da nitko ne može dati nekome neko pravo 
koje sam nema pa niti zaključiti obligaciono-pravni ugovor, što u 
suštini koncesija i jeste, ukoliko nema uknjiženo pravo svojine, i 
samim tim ovlaštenje da raspolaže jednim od elemenata tog prava, 
a to je pravo korištenja, nužnog za  mogućnost zaključivanja 
ugovora o koncesiji.

U konkretnom slučaju Ustavni sud Federacije je u tijeku 
rješavanja ovog predmeta ustanovio da je svojom ranijom Presudom 
broj: U-32/18 od 06.03.2019. godine utvrdio da je člankom 6. 
st. (3) i (4) Zakona o koncesijama povrijeđeno pravo na lokalnu 
samoupravu Općine Odžak. U relevantnom dijelu citiranom 
presudom je utvrđeno, osim da jedinica lokalne samouprave nije 
konzultirana u postupku donošenja propisa (osporenih odredbi) 
koje je se direktno tiču, i sljedeće: 

"Polazeći od navedenog, Ustavni sud Federacije je stanovišta 
da se dodjela koncesija na poljoprivrednom zemljištu od strane 
kantonalnih vlasti, a koje se nalazi na području općine kao jedinice 
lokalne samouprave, ne može vršiti jednostranim provedbenim i 
pojedinačnim propisima i aktima, ne vodeći pri tome računa i o 
interesima Općine Odžak. Ovo tim prije, jer se prilikom dodjele 
koncesija na predmetnom poljoprivrednom zemljištu, nužno moraju 
uzeti u obzir socijalni status i ekonomski položaj velikog broja 
lokalnog stanovništva kojem se na području Općine Odžak mora 
osigurati jednak, i pod jednakim uvjetima pristup javnim dobrima, 
odnosno koji već koriste takvo zemljište i trebaju imati mogućnost 
učešća u dodjeli koncesija za obradu predmetnog poljoprivrednog 
zemljišta od čega i od kojeg egzistiraju njihove obitelji. Stoga, nije 
prihvatljivo da se Vlada Posavskog kantona oglušila o zahtjev 
Općine Odžak za izdavanje suglasnosti da Općinsko vijeće Odžak 
donese Odluku o dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u 
državnom vlasništvu na području Općine Odžak, tim prije, jer se 
1.066,60 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu 
nalazi isključivo na području Općine Odžak, kao i da se u okviru 
takvog zemljišta nalazi i zemljište koje podliježe restituciji, zatim 
zemljište koje je već dato u zakup trećim osobama, a Javni poziv 
je koncipiran na način da se cjelokupno zemljište daje u koncesiju 
isključivo kao jedna proizvodno-tehnološka cjelina za početni iznos 
koncesione naknade od 136.962,00 KM".

Stoga je, imajući u vidu da se u ovom postupku za ocjenu 
ustavnosti zahtijeva preispitivanje odredbe članka 6. stavak 
(4) sa stanovišta usuglašenosti sa Ustavom Federacije Bosne 
i Hercegovine za koji je već, u ranijem postupku, utvrđeno da 
povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu Općine Odžak, nužno 
prethodno utvrditi odnos ovakva dva zahtjeva sa aspekta pravnih 
posljedica odluka ovog suda. 

Ustavnopravne posljedice i dejstvo odluka kojima 
je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu kao 
prethodno pitanje 

Ustavni sud Federacije imao je u vidu ustavnu odredbu 
koja lokalnu samoupravu pozicionira kao ustavnu kategoriju, a 
Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, kao međunarodno-pravni 
obvezujući dokument koji ima posebnu pravnu snagu definiranu 
Amandmanom XVIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. 
Također, Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i 
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Hercegovine je propisano da zaštitu prava na lokalnu samoupravu 
osigurava ovaj sud.

 Ustavni sud Federacije podsjeća da presude po zahtjevima 
za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u kojima je utvrđena 
povreda tog prava, ovisno od predmeta spora, imaju dvojako 
dejstvo i pravne posljedice. Prvo, kako je u citiranoj presudi 
(U-32/18) i navedeno u odnosu na konkretnu jedinicu lokalne 
samouprave koja je i pokrenula zahtjev za zaštitu prava na lokalnu 
samoupravu i konačna je i obvezujuća u odnosu na tu jedinicu 
lokalne samouprave. Druga posljedica je istovjetna s posljedicama 
svih presuda ovog suda, koje su konačne i obvezujuće, pa i po 
zahtjevima za ocjenu ustavnosti, a što je propisano odredbom 
članka IV.C.3.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Kako 
je lokalna samouprava ustavna kategorija, a predmet zahtjeva 
za zaštitu lokalne samouprave je utvrđivanje da li neki zakon ili 
propis donesen od strane kantonalne ili federalne vlasti, a koji se 
tiče jedinice lokalne samouprave povrjeđuje njeno pravo, koje po 
imperativnoj ustavnoj odredbi štiti upravo ovaj sud, to, imajući u 
vidu opće načelo teritorijalne primjene zakona, odredba ili zakon 
za koji je utvrđeno da povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu 
konkretne jedinice lokalne samouprave ima dejstvo u odnosu na 
sve jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji taj zakon 
ili propis primjenjuje. Ovo je sukladno s osnovnim načelom 
teritorijalne primjene zakona, odnosno propisa. Samim tim, takva 
presuda zahtijeva izmjenu i usuglašavanje tog propisa od strane 
zakonodavca sukladno sa stavovima Ustavnog suda Federacije 
iz obrazloženja odluke. Stoga je, kada se utvrdi povreda prava na 
lokalnu samoupravu, bez obzira na to da li u odnosu na jednu ili 
više jedinica lokalne samouprave, pravna posljedica takve odluke 
je da se isti propis ne može primjenjivati na teritoriji svih jedinica 
lokalne samouprave na koje se odnosi predmetni zakon, u okviru 
kantona kada je u pitanju kantonalni zakonodavac ili pak u okviru 
Federacije kada je u pitanju zakon ili propis koji donosi Parlament 
Federacije Bosne i Hercegovine u okviru svoje nadležnosti. To 
zahtijeva reakciju u vidu izvršenja ustavnosudske odluke od strane 
zakonodavca u jednom razumnom roku, ukoliko nije samom 
izrekom presude određeno drugačije.

Ovim su precizno definirane pravne posljedice i po 
zahtjevima za zaštitu lokalne samouprave relevantna je odredba 
članka IV.C.3.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 
Kada se utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakon ili drugi 
propisi Federacije ili bilo kojeg kantona (ne spominje se grad 
i općina jer govorimo o posljedicama odluka po zahtjevima 
za zaštitu prava na lokalnu samoupravu), taj ili drugi propis 
neće se primjenjivati, odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko 
se izmijeni na način koji odredi Sud, ili ukoliko Sud ne utvrdi 
prijelazna rješenja koja ne mogu biti na snazi duže od šest 
mjeseci. Konačno, od dana objave presude u "Službenim 
novinama Federacije BiH" i odgovarajućim službenim glasilima 
u Federaciji Bosne i Hercegovine, presuda kojom je utvrđena 
povreda prava na lokalnu samoupravu povodom nekog zakona 
ili odredbe zakona ili propisa koji je donesen na nivou kantona ili 
Federacije Bosne i Hercegovine, taj propis se neće primjenjivati. 
Svako drugo tumačenje pravnih posljedica i dejstva odluka ovog 
suda u postupcima za zaštitu prava na lokalnu samoupravu bi 
dovelo do potpune pravne nestabilnosti i pravne anarhije, jer 
bi se moglo tumačiti da zakon ili propis za koji je utvrđeno da 
povrjeđuje pravo neke jedinice lokalne samouprave, ne bude 
"na snazi", odnosno ne primjenjuje se u toj jedinici lokalne 
samouprave, a primjenjuje se i obvezujući je za druge jedinice 
lokalne samouprave. 

U konkretnom slučaju, kako je naprijed navedenom i dijelom 
citiranom presudom ovog suda utvrđena povreda prava na lokalnu 
samoupravu u odnosu na stavak (4) članka 6. osporene odredbe 
Zakona, Ustavni sud Federacije je zaključio da se radi o presuđenoj 
stvari. 

Nadalje, sljedstveno tome, stavak (6) članka 6. osporene 
odredbe Zakona čini jednu cjelinu sa stavkom (4), jer je istim 
stavkom propisano da će Vlada kantona donijeti Pravilnik kojim će 
regulirati postupak i način dodjele koncesije iz stavka (4) članka 6. 
osporene odredbe Zakona. Kako je stavak (6) neodvojiv od stavka 
(4) članka 6. osporene odredbe Zakona to dijeli pravnu sudbinu 
stavka (4), odnosno ne primjenjuje se od dana objave presude 
kojom je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu.

Stavkom (5) članka iz 6. osporene odredbe Zakona reguliraju 
se pravne situacije koje nastaju u svezi s već zaključenim 
koncesionim ugovoraom nakon što se pravosnažnom sudbenom 
odlukom utvrdi pravo neke treće osobe na dijelu ili cijelom zemljištu 
koje je dato u koncesiju u tom slučaju dolazi do raskida ugovora o 
koncesiji od strane ugovornog tijela pri čemu  koncesionar nema 
pravo potraživanja po temelju ugovora o koncesiji.

Rješavajući pitanje ustavnosti stavka (5) članka 6. osporene 
odredbe Zakona, Ustavni sud Federacije napominje da je oblast 
korištenja prirodnih bogatstava (članak III.2.h), odnosno Amandman 
IX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine), a u koje svakako 
spada poljoprivredno zemljište jedno od najvažnijih i najvrjednijih 
prirodnih bogatstava i resursa Federacije Bosne i Hercegovine, 
oblast za koju su nadležni Federacija Bosne i Hercegovine i 
kantoni. U konkretnom slučaju to znači da vršenje ovih nadležnosti 
zahtjeva dogovor Federacije i svih kantona na trajnoj osnovi o 
načinu korištenja, konkretno ovdje poljoprivrednog zemljišta, pa 
i davanje i raspolaganje u vidu zasnivanja obligaciono-pravnog 
odnosa davanja koncesije. Stoga, iako nije zanemarljiva primjedba 
donositelja osporenog zakona koja se odnosi na dugo čekanje za 
uređenje zemljišno-knjižnog stanja, pa čak i mogućnost zastoja u 
korištenju tako važnog privrednog resursa, kako oni to nazivaju 
"državnog zemljišta na kojem nije uređeno zemljišno-knjižno 
stanje", svaki dodatak koji bitno mijenja odredbu federalnog zakona 
o koncesijama,  a kako je to propisano u osporenom zakonu, mora 
biti usuglašen između kantonalnog i federalnog nivoa vlasti. Sve 
do uspostavljanja trajnog dogovora između federalne i kantonalnih 
vlasti, zakonodavno djelovanje u ovoj oblasti iziskuje najviši stupanj 
pažnje i opreza, jer bilo kakva prethodno neusuglašena rješenja 
lako bi mogla dovesti do pravne nesigurnosti. U ovom slučaju 
tome naročito pogoduje nejasna i u sebi protivurječna zakonska 
odredba kojom se hoće utvrditi državno vlasništvo uz istovremenu 
konstataciju o neuređenom zemljišno knjižnom stanju i uzimanje 
u obzir hipotetičkih situacija eventualne buduće promjene titulara 
stvarnog prava na zemljištu, što već samo po sebi dovodi u pitanje 
valjanost zaključenih koncesionih ugovora. Stoga je u odnosu na 
spomenuti stav donesena odluka da nije u suglasnosti sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu naprijed navedeno Ustavni sud Federacije 
je donio odluku kao u izreci. Pritom se nije upuštao u analizu 
eventualne povrede prava na imovinu na koju su se pozivali 
podnositelji zahtjeva kao suvišno, obzirom na ovdje datu 
argumentaciju i odlučenje Suda.

Ustavni sud Federacije nije odlučivao o privremenoj mjeri s 
obzirom da je donesena odluka o meritumu, pa je odlučivanje o 
privremenoj mjeri bespredmetno.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno 
u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. 
Kata Senjak, suci Suda.

Predsjednica 
Ustavnog suda Federacije 

Bosne i Hercegovine

Aleksandra Martinović
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Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАцИЈА БОСНЕ И ХЕРцЕГОВИНЕ  
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ            

Број: У-43/19
Сарајево, 05.05.2020. године                                        

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући 
по захтјеву замјеницe Премијера Федерације Босне и 
Херцеговине за давање Мишљења о уставности Одлуке о 
потврђивању именовања Владе Тузланског кантона, на основу 
члана IV.Б.3.7.д) (III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, 
на сједници Суда без јавне расправе одржаној дана 05.05. 2020. 
године утврдио је сљедеће

М И Ш Љ Е Њ Е
Одлука о потврђивању именовања Владе Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/19 ) 
није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Мишљење објавити у „Службеним новинама Федерације 
БиХ“ и „Службеним новинама Тузланског кантона“.

1.Предмет захтјева и подносиоца захтјева 

Замјеница Премијера Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: подносилац  Захтјева) је поднеском број: 02/2-
02-54/2019 од 17.10.2019. године поднијела Уставном суду 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни 
суд Федерације) захтјев за давање мишљења (у даљем тексту: 
захтјев) којим се тражи мишљење Уставног суда Федерације 
о саставу Владе Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада 
кантона) и усклађености Одлуке о потврђивању именовања 
Владе Тузланског кантона (у даљем тексту: оспорена Одлука) 
са Уставом Федерације Босне и Херцеговине и Законом о 
Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр.: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) донесеним 
на основу Устава Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланско-подрињског кантона“ бр.: 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 
10/04). 

2.Битни наводи захтјева  

У захтјеву се наводи да је према службено доступним 
информацијама које су потврђене и кроз изјаву замјеника 
Предсједника Скупштине Тузланског кантона, донесена  
оспорена Одлука по којој у Влади кантона нема нити једног 
представника из реда хрватског народа. Наведено се правда да 
„није обавеза да се мора поштовати конститутивност у дијелу 
избора извршне власти кантона“. 

Према наводима из захтјева чланом V.3.8. став (1) 
Устава Федерације Босне и Херцеговине је прописано 
да ће конститутивни народи и припадници Осталих 
бити пропорционално заступљени у Влади, а да ће таква 
заступљеност одражавати попис становништва из 1991. године, 
у складу са чланом, како је наведено, IX.11.а. овог Устава.  
Идентична обaвеза прописана је Законом о Влади Тузланског 
кантона. Садашњу Владу кантона према доступним подацима 
чине представници и то 10 из реда бошњачког народа, два из 
реда српског народа и један представник из реда Осталих. 

Такође се у захтјеву наводе подаци о саставу становништва 
у Тузланском кантону из 1991. године, те се тражи мишљење 
овог суда о саставу Владе Тузланског кантона и оспореној 
одлуци, јер подносилац захтјева сматра да се на тај начин 
прекршила уставна обвеза пропорционалне заступљености 
конститутивних народа.

3.Битни наводи одговора на захтјев 

На основу чланка 16. Закона о поступку пред Уставним 
судом Федерације Босне и  Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03) Уставни суд Федерације 
је актом број: У-43/19 од  23.10.2019. године затражио од 
Скупштине Тузланског кантона да у року од 15 дана достави 
одговор на Захтјев.

У одговору Скупштине Тузланског кантона, након 
парафразирања навода из захтјева, првенствено се оспорава 
надлежност замјенице Премијера да подноси захтјев за давање 
мишљења по овој правној ствари. Према тумачењима из 
наведеног одговора на захтјев, замјеник Премијера Федерације 
у дијелу који се односи на „извршну власт Федерације“, 
има надлежност да одлучује да ли ће затражити мишљење 
Уставног суда Федерације, док се у дијелу који се односи на 
„судску власт Федерације“, односно Уставни суд Федерације 
прописује надлежност тог суда за оцјену уставности, као и 
круг лица којa су овлашћенa за подношење захтјева. Према 
том тумачењу произилази да би тражење мишљења замјеника 
Премијера могло да се односи само на случајеве гдје има 
надлежност дјеловања пред Уставним судом Федерације. 
Стога је приједлог да овај суд захтјев одбаци.

У прилогу одговора достављена је и документација која 
је посебним актом овог суда затражена од Владе кантона.

4.Претходни поступак

Актима Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине 
бр.: У-43/19 од 23.10.2019. године и 25.02.2020. године 
затражено је од Владе кантона достављање релевантне 
документације у свези сa именовањем Владе кантона, од 
Скупштине Тузланског кантона податак о националној 
припадности Премијера тог кантона, те од Федералног завода 
за статистику подаци о структури становништва Тузланског 
кантона према попису из 1991. године. 

Комплетна документација затражена од Владе Тузланског 
кантона у виду одлука о потврђивању именовања Владе 
Тузланског кантона, именовању кандидата за мјесто премијера 
тог кантона, приједлог кандидата за министре, биграфије 
кандидата за министре, записник са састанка предсједника 
и замјеника предсједника Скупштине Тузланског кантона 
од 17.07.2019. године, те одлуке о разрјешењу министра у 
Влади кантона и потврђивању именовања министра у Влади 
Тузланског кантона, је достављена путем Скупштине тог 
кантона уз одговор на наводе из захтјева.

Поднеском број: 02-12-422-10/19 од 28.02.2020. 
године, Предсједник Скупштине Тузланског кантона је 
доставио податак да је Премијер тог кантона по националној 
припадности Бошњак.

Федерални завод за статистику је поднеском број: 04-
32.9-1059/19 од 29.10.2019. године доставио тражене податке 
о процијењеном броју становништва према националној 
припадности на територији Тузланског кантона по попису из 
1991. године, те је из истог видљиво да је у траженом периоду 
процентуално према границама утврђеним у послијератном 
периоду на osnovu података по пописним круговима 
национални састав становништва сљедећи и то: укупно 
493.887, од чега 70,5% Муслимана, 13,1% Срба, 6,8% Хрвата, 
6,9% Југословена и 2,7% Осталих.

5.Релевантно право

A.Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан  IV.Б.3.7.д) (III)
д) Замјеници Премијера су надлежни за:
(III) одлучивање да ли ће се затражити мишљење 

Уставног суда; и



Број 9 - Странa 938  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Четвртак, 18. 06. 2020. год.

Амандман LXXXI  
            Члан V.3.8. мијења се тако да се брише постојећи текст 

и исти се замјењује сљедећим ријечима:

„(1) Констутивни народи и припадници Осталих бит ће 
пропорционално заступљени у Влади. Таква заступљеност ће 
одражавати попис становништва  из 1991. године до потпуне 
спроведбе Анекса 7. у складу са чланом IX.11.а овог устава .

(2) Кандидата за мјесто премијера кантона именује 
предсједавајући кантоналног законодавног тијела уз сагласност 
са замјеником предсједавајућег. Кандидат за мјесто премијера 
кантона предлаже министре. Министри немају замјенике.

(3) Министри заједно са премијером чине Владу кантона. 
Владу кантона потврђује законодавно тијело кантона већином 
гласова.

(4) Изузетно од одредбе става 3. овог члана, у кантонима 
у којима према посљедњем попису становништва сваки 
од два или више констутивних народа чине више од 30% 
становништва кантона, владу потврђује законодавно тијело 
кантона двотрећинском већином гласова.

(5) Влада преузима дужност након потврђивања од 
стране законодавног тијела кантона.“.    

Б. Устав Тузланског кантона 

(Службене новине Тузланско-подрињског кантона“, бр.: 
7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“, бр.: 
13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04). 

Амандман XLIII
Члан 3. мијења се и гласи:
„Конститутивни народи и припадници Осталих бит 

ће пропорционално заступљени у Влади, министарствима 
Кантона, кантоналним и општинским судовима, у кантоналним 
и општинским органима власти и управи.

Таква заступљеност ће одражавати попис становништва 
из 1991. године до потпуне проведбе Анекса 7. Општег 
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини“.

B. Закон о Влади Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр.: 

17/00,1/05,11/06,13/11 и 15/17).

Члан 9.
Састав Владе одражава пропорционалну заступљеност 

конститутивних народа и припадника Осталих. Као уставни 
принцип таква пропорционална заступљеност базират ће 
се на попису становништва из 1991. године, док се Анекс 7. 
Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини у 
потпуности не проведе.

6.Чињенично стање и мишљење Уставног суда Федерације

 Након анализе навода из захтјева, одговора на захтјев, 
цјелокупне документације у спису, а примјеном релевантног 
права овај суд је утврдио сљедеће:

Рјешавајући по приговору Скупштине Тузланског 
кантона којим се оспорава надлежност подносиоца Захтјева, 
Уставни суд Федерације је става да уставна одредба, на основу 
које је покренут поступак за давање мишљења ничим не 
ограничава правно подручје у којем би замјеници Премијера 
Федерације Босне и Херцеговине могли затражити мишљење 
од овог суда, те да је аргументација у том правцу дата од стране 
Скупштине Тузланског кантона у цијелости неоснована и 
неприхватљива. У смислу одредби члана IV.Б.3.7.д) (III) 
Устава Федерације Босне и Херцговине, замјеници премијера 
су надлежни за одлучивање да ли ће затражити мишљење 

овог суда, те је подносилац захтјева, у складу са досадашњом 
објављеном уставно-судском праксом овог суда која се односи 
на давање мишљења, овлашћен за подношење овог захтјева.

Из прикупљених доказа у претходном поступку јасно 
произилази да оспореном Одлуком у саставу Владе Тузланског 
кантона партиципирају 10 Бошњака, један Србин и један из реда 
Осталих, те да је и Премијер тог кантона из реда бошњачког 
конститутивног народа.

Према релевантним подацима Федералног завода за 
статистику на подручју Тузланског кантона живе у таксативно 
набројаним процентима грађани из реда свих конститутивних 
народа и из реда Осталих.

Императивном одредбом Устава Федерације Босне 
и Херцеговине, као и Устава Тузланског кантона, те и 
чланом 9. Закона о Влади Тузланског кантона је прописано 
да ће конститутивни народи и припадници Осталих бити 
пропорционално заступљени у Влади кантона и да ће та 
заступљеност одражавати попис становништва из 1991. године.

Стога, обзиром на чињеницу да у саставу Владе кантона 
нема представника једног конститутивног народа (Хрвата), то је 
Уставни суд Федерације мишљења да је састав Владе  кантона 
према оспореној Одлуци у супротности са Уставом Федерације 
Босне и Херцеговине, те је донесено мишљење као у изреци.

Ово мишљење Уставни суд Федерације је донио једногласно 
у саставу: Александра Мартиновић, предсједница Суда, Весна 
Будимир, Мирјана Чучковић, проф. др Един Муминовић и др сц. 
Ката Сењак, судије Суда.

 Предсједница  
 Уставног суда Федерације

Босне и Херцеговине 

Александра Мартиновић 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE            

Broj: U-43/19
Sarajevo, 05.05.2020. godine                                        

 
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući po 

zahtjevu zamjenice Premijera Federacije Bosne i Hercegovine za 
davanje Mišljenja o ustavnosti Odluke o potvrđivanju imenovanja 
Vlade Tuzlanskog kantona, na osnovu člana IV.B.3.7.d) (III) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne 
rasprave održanoj dana 05.05. 2020. godine utvrdio je sljedeće

M I Š LJ E NJ E
dluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona 

(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/19 ) nije u skladu 
sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Mišljenje objaviti u „Službenim novinama Federacije 
BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

1.Predmet zahtjeva i podnosioca zahtjeva 

Zamjenica Premijera Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: podnosilac  Zahtjeva) je podneskom broj: 02/2-
02-54/2019 od 17.10.2019. godine podnijela Ustavnom sudu 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud 
Federacije) zahtjev za davanje mišljenja (u daljem tekstu: zahtjev) 
kojim se traži mišljenje Ustavnog suda Federacije o sastavu Vlade 
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Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada kantona) i usklađenosti 
Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona (u 
daljem tekstu: osporena Odluka) sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine i Zakonom o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene 
novine Tuzlanskog kantona“, br.: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17) 
donesenim na osnovu Ustava Tuzlanskog kantona („Službene 
novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“ br.: 7/97 i 3/99 i „Službene 
novine Tuzlanskog kantona“, br.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04). 

2.Bitni navodi zahtjeva  

U zahtjevu se navodi da je prema službeno dostupnim 
informacijama koje su potvrđene i kroz izjavu zamjenika 
Predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, donesena  osporena 
Odluka po kojoj u Vladi kantona nema niti jednog predstavnika 
iz reda hrvatskog naroda. Navedeno se pravda da „nije obaveza 
da se mora poštovati konstitutivnost u dijelu izbora izvršne vlasti 
kantona“. 

Prema navodima iz zahtjeva članom V.3.8. stav (1) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine je propisano da će konstitutivni 
narodi i pripadnici Ostalih biti proporcionalno zastupljeni u 
Vladi, a da će takva zastupljenost odražavati popis stanovništva 
iz 1991. godine, u skladu sa članom, kako je navedeno, IX.11.a. 
ovog Ustava.  Identična obaveza propisana je Zakonom o Vladi 
Tuzlanskog kantona. Sadašnju Vladu kantona prema dostupnim 
podacima čine predstavnici i to 10 iz reda bošnjačkog naroda, dva 
iz reda srpskog naroda i jedan predstavnik iz reda Ostalih. 

Također se u zahtjevu navode podaci o sastavu stanovništva 
u Tuzlanskom kantonu iz 1991. godine, te se traži mišljenje ovog 
suda o sastavu Vlade Tuzlanskog kantona i osporenoj odluci, jer 
podnosilac zahtjeva smatra da se na taj način prekršila ustavna 
obveza proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda.

3.Bitni navodi odgovora na zahtjev 

Na osnovu člana 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i  Hercegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, br. 6/95 i 37/03) Ustavni sud Federacije je aktom broj: 
U-43/19 od  23.10.2019. godine zatražio od Skupštine Tuzlanskog 
kantona da u roku od 15 dana dostavi odgovor na Zahtjev.

U odgovoru Skupštine Tuzlanskog kantona, nakon 
parafraziranja navoda iz zahtjeva, prvenstveno se osporava 
nadležnost zamjenice Premijera da podnosi zahtjev za davanje 
mišljenja po ovoj pravnoj stvari. Prema tumačenjima iz navedenog 
odgovora na zahtjev, zamjenik Premijera Federacije u dijelu koji se 
odnosi na „izvršnu vlast Federacije“, ima nadležnost da odlučuje da 
li će zatražiti mišljenje Ustavnog suda Federacije, dok se u dijelu 
koji se odnosi na „sudsku vlast Federacije“, odnosno Ustavni sud 
Federacije propisuje nadležnost tog suda za ocjenu ustavnosti, kao 
i krug lica koja su ovlaštena za podnošenje zahtjeva. Prema tom 
tumačenju proizilazi da bi traženje mišljenja zamjenika Premijera 
moglo da se odnosi samo na slučajeve gdje ima nadležnost 
djelovanja pred Ustavnim sudom Federacije. Stoga je prijedlog da 
ovaj sud zahtjev odbaci.

U prilogu odgovora dostavljena je i dokumentacija koja je 
posebnim aktom ovog suda zatražena od Vlade kantona.

4.Prethodni postupak

Aktima Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br.: 
U-43/19 od 23.10.2019. godine i 25.02.2020. godine zatraženo je 
od Vlade kantona dostavljanje relevantne dokumentacije u svezi 
s imenovanjem Vlade kantona, od Skupštine Tuzlanskog kantona 
podatak o nacionalnoj pripadnosti Premijera tog kantona, te od 
Federalnog zavoda za statistiku podaci o strukturi stanovništva 
Tuzlanskog kantona prema popisu iz 1991. godine. 

Kompletna dokumentacija zatražena od Vlade Tuzlanskog 

kantona u vidu odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog 
kantona, imenovanju kandidata za mjesto premijera tog kantona, 
prijedlog kandidata za ministre, životopisi kandidata za ministre, 
zapisnik sa sastanka predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine 
Tuzlanskog kantona od 17.07.2019. godine, te odluke o razrješenju 
ministra u Vladi kantona i potvrđivanju imenovanja ministra u Vladi 
Tuzlanskog kantona, je dostavljena putem Skupštine tog kantona uz 
odgovor na navode iz zahtjeva.

 Podneskom broj: 02-12-422-10/19 od 28.02.2020. godine, 
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je dostavio podatak da je 
Premijer tog kantona po nacionalnoj pripadnosti Bošnjak.

 Federalni zavod za statistiku je podneskom broj: 04-
32.9-1059/19 od 29.10.2019. godine dostavio tražene podatke o 
procijenjenom broju stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti na 
teritoriji Tuzlanskog kantona po popisu iz 1991. godine, te je iz istog 
vidljivo da je u traženom periodu procentualno prema granicama 
utvrđenim u poslijeratnom periodu na osnovu podataka po popisnim 
krugovima nacionalni sastav stanovništva sljedeći i to: ukupno 
493.887, od čega 70,5% Muslimana, 13,1% Srba, 6,8% Hrvata, 6,9% 
Jugoslovena i 2,7% Ostalih.

5.Relevantno pravo

A.Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član  IV.B.3.7.d) (III)
d) Zamjenici Premijera su nadležni za:
(III) odlučivanje da li će se zatražiti mišljenje Ustavnog suda; i

Amandman LXXXI  
Član V.3.8. mijenja se tako da se briše postojeći tekst i isti se 

zamjenjuje sljedećim riječima:
(1) Konstutivni narodi i pripadnici Ostalih bit će proporcionalno 

zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis 
stanovništva  iz 1991. godine do potpune sprovedbe Aneksa 7. u 
skladu sa članom IX.11.a ovog ustava .

(2) Kandidata za mjesto premijera kantona imenuje 
predsjedavajući kantonalnog zakonodavnog tijela uz saglasnost 
sa zamjenikom predsjedavajućeg. Kandidat za mjesto premijera 
kantona predlaže ministre. Ministri nemaju zamjenike.

(3) Ministri zajedno sa premijerom čine Vladu kantona. Vladu 
kantona potvrđuje zakonodavno tijelo kantona većinom glasova.

(4) Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, u kantonima u 
kojima prema posljednjem popisu stanovništva svaki od dva ili više 
konstutivnih naroda čine više od 30% stanovništva kantona, vladu 
potvrđuje zakonodavno tijelo kantona dvotrećinskom većinom 
glasova.

(5) Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane 
zakonodavnog tijela kantona.“.    

B. Ustav Tuzlanskog kantona 
(Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br.: 7/97  
i 3/99 i „Službene  novine Tuzlanskog kantona“, br.: 13/99, 
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04). 

Amandman XLIII
Član 3. mijenja se i glasi:
„Konstitutivni narodi i pripadnici Ostalih bit će 

proporcionalno zastupljeni u Vladi, ministarstvima Kantona, 
kantonalnim i opštinskim sudovima, u kantonalnim i opštinskim 
organima vlasti i upravi.

Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 
1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. Opšteg okvirnog 
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini“.
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C. Zakon o Vladi Tuzlanskog kantona 
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.:    
17/00,1/05,11/06,13/11 i 15/17).

Član 9.
Sastav Vlade odražava proporcionalnu zastupljenost 

konstitutivnih naroda i pripadnika Ostalih. Kao ustavni princip 
takva proporcionalna zastupljenost bazirat će se na popisu 
stanovništva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. Opšteg okvirnog 
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u potpunosti ne provede.

6.Činjenično stanje i mišljenje Ustavnog suda Federacije

 Nakon analize navoda iz zahtjeva, odgovora na zahtjev, 
cjelokupne dokumentacije u spisu, a primjenom relevantnog prava 
ovaj sud je utvrdio sljedeće:

Rješavajući po prigovoru Skupštine Tuzlanskog kantona 
kojim se osporava nadležnost podnosioca Zahtjeva, Ustavni sud 
Federacije je stava da ustavna odredba, na osnovu koje je pokrenut 
postupak za davanje mišljenja ničim ne ograničava pravno područje 
u kojem bi zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine 
mogli zatražiti mišljenje od ovog suda, te da je argumentacija u 
tom pravcu data od strane Skupštine Tuzlanskog kantona u cijelosti 
neosnovana i neprihvatljiva. U smislu odredbi člana IV.B.3.7.d) 
(III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici premijera 
su nadležni za odlučivanje da li će zatražiti mišljenje ovog suda, 
te je podnosilac zahtjeva, u skladu sa dosadašnjom objavljenom 
ustavno-sudskom praksom ovog suda koja se odnosi na davanje 
mišljenja, ovlašten za podnošenje ovog zahtjeva.

Iz prikupljenih dokaza u prethodnom postupku jasno proizilazi 
da osporenom Odlukom u sastavu Vlade Tuzlanskog kantona 
participiraju 10 Bošnjaka, jedan Srbin i jedan iz reda Ostalih, te da 
je i Premijer tog kantona iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda.

Prema relevantnim podacima Federalnog zavoda za statistiku 
na području Tuzlanskog kantona žive u taksativno nabrojanim 
procentima građani iz reda svih konstitutivnih naroda i iz reda 
Ostalih.

Imperativnom odredbom Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, kao i Ustava Tuzlanskog kantona, te i članom 9. 
Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona je propisano da će konstitutivni 
narodi i pripadnici Ostalih biti proporcionalno zastupljeni u Vladi 
kantona i da će ta zastupljenost odražavati popis stanovništva iz 
1991. godine.

Stoga, obzirom na činjenicu da u sastavu Vlade kantona 
nema predstavnika jednog konstitutivnog naroda (Hrvata), to je 
Ustavni sud Federacije mišljenja da je sastav Vlade  kantona prema 
osporenoj Odluci u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine, te je doneseno mišljenje kao u izreci.

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno 
u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata 
Senjak, sudije Suda.

Predsjednica  
Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine 
   

Aleksandra Martinović 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE            

Broj: U-43/19
Sarajevo, 05.05.2020. godine                                        

 
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući po 

zahtjevu zamjenice Premijera Federacije Bosne i Hercegovine za 
davanje Mišljenja o ustavnosti Odluke o potvrđivanju imenovanja 
Vlade Tuzlanskog kantona, na temelju članka IV.B.3.7.d) (III) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne 
rasprave održanoj dana 05.05. 2020. godine utvrdio je sljedeće

M I Š LJ E NJ E
Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog 

kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/19 ) nije 
sukladna sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Mišljenje objaviti u „Službenim novinama Federacije 
BiH“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

1.Predmet zahtjeva i podnositeljica zahtjeva 

Zamjenica Premijera Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: podnositeljica  Zahtjeva) je podneskom broj: 
02/2-02-54/2019 od 17.10.2019. godine podnijela Ustavnom 
sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni 
sud Federacije) zahtjev za davanje mišljenja (u daljnjem tekstu: 
zahtjev) kojim se traži mišljenje Ustavnog suda Federacije o 
sastavu Vlade Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada 
kantona) i usklađenosti Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade 
Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: osporena Odluka) sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o Vladi 
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.: 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17) donesenim na temelju Ustava 
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog 
kantona“ br.: 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, 
br.: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04). 

2.Bitni navodi zahtjeva  

U zahtjevu se navodi da je prema službeno dostupnim 
informacijama koje su potvrđene i kroz izjavu zamjenika 
Predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, donesena  osporena 
Odluka po kojoj u Vladi kantona nema niti jednog predstavnika 
iz reda hrvatskog naroda. Navedeno se pravda da „nije obveza 
da se mora poštovati konstitutivnost u dijelu izbora izvršne vlasti 
kantona“. 

Prema navodima iz zahtjeva člankom V.3.8. stavak (1) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine je propisano da će konstitutivni 
narodi i pripadnici Ostalih biti proporcionalno zastupljeni u 
Vladi, a da će takva zastupljenost odražavati popis stanovništva 
iz 1991. godine, sukladno s člankom, kako je navedeno, IX.11.a. 
ovog Ustava.  Istovjetna obveza propisana je Zakonom o Vladi 
Tuzlanskog kantona. Sadašnju Vladu kantona prema dostupnim 
podacima čine predstavnici i to 10 iz reda bošnjačkog naroda, dva 
iz reda srpskog naroda i jedan predstavnik iz reda Ostalih. 

Također se u zahtjevu navode podaci o sastavu stanovništva 
u Tuzlanskom kantonu iz 1991. godine, te se traži mišljenje ovog 
suda o sastavu Vlade Tuzlanskog kantona i osporenoj odluci, jer 
podnositeljica zahtjeva smatra da se na taj način prekršila ustavna 
obveza proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda.

3.Bitni navodi odgovora na zahtjev 

Na temelju članka 16. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i  Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) Ustavni sud Federacije je 
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aktom broj: U-43/19 od  23.10.2019. godine zatražio od Skupštine 
Tuzlanskog kantona da u roku od 15 dana dostavi odgovor na 
Zahtjev.

U odgovoru Skupštine Tuzlanskog kantona, nakon 
parafraziranja navoda iz zahtjeva, prvenstveno se osporava 
nadležnost zamjenice Premijera da podnosi zahtjev za davanje 
mišljenja po ovoj pravnoj stvari. Prema tumačenjima iz navedenog 
odgovora na zahtjev, zamjenik Premijera Federacije u dijelu koji se 
odnosi na „izvršnu vlast Federacije“, ima nadležnost da odlučuje da 
li će zatražiti mišljenje Ustavnog suda Federacije, dok se u dijelu 
koji se odnosi na „sudbenu vlast Federacije“, odnosno Ustavni sud 
Federacije propisuje nadležnost tog suda za ocjenu ustavnosti, kao 
i krug osoba koje su ovlaštene za podnošenje zahtjeva. Prema tom 
tumačenju proizilazi da bi traženje mišljenja zamjenika Premijera 
moglo da se odnosi samo na slučajeve gdje ima nadležnost 
djelovanja pred Ustavnim sudom Federacije. Stoga je prijedlog da 
ovaj sud zahtjev odbaci.

U prilogu odgovora dostavljena je i dokumentacija koja je 
posebnim aktom ovog suda zatražena od Vlade kantona.

4.Prethodni postupak

Aktima Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br.: 
U-43/19 od 23.10.2019. godine i 25.02.2020. godine zatraženo je 
od Vlade kantona dostavljanje relevantne dokumentacije u svezi 
s imenovanjem Vlade kantona, od Skupštine Tuzlanskog kantona 
podatak o nacionalnoj pripadnosti Premijera tog kantona, te od 
Federalnog zavoda za statistiku podaci o strukturi stanovništva 
Tuzlanskog kantona prema popisu iz 1991. godine. 

Kompletna dokumentacija zatražena od Vlade Tuzlanskog 
kantona u vidu odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog 
kantona, imenovanju kandidata za mjesto premijera tog kantona, 
prijedlog kandidata za ministre, životopisi kandidata za ministre, 
zapisnik sa sastanka predsjednika i zamjenika predsjednika 
Skupštine Tuzlanskog kantona od 17.07.2019. godine, te odluke 
o razrješenju ministra u Vladi kantona i potvrđivanju imenovanja 
ministra u Vladi Tuzlanskog kantona, je dostavljena putem 
Skupštine tog kantona uz odgovor na navode iz zahtjeva.

Podneskom broj: 02-12-422-10/19 od 28.02.2020. godine, 
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je dostavio podatak da 
je Premijer tog kantona po nacionalnoj pripadnosti Bošnjak.

Federalni zavod za statistiku je podneskom broj: 04-32.9-
1059/19 od 29.10.2019. godine dostavio tražene podatke o 
procijenjenom broju stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti 
na teritoriji Tuzlanskog kantona po popisu iz 1991. godine, te je 
iz istog vidljivo da je u traženom periodu procentualno prema 
granicama utvrđenim u poslijeratnom periodu na temelju podataka 
po popisnim krugovima nacionalni sastav stanovništva sljedeći i 
to: ukupno 493.887, od čega 70,5% Muslimana, 13,1% Srba, 6,8% 
Hrvata, 6,9% Jugoslovena i 2,7% Ostalih.

5.Relevantno pravo

A.Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Članak  IV.B.3.7.d) (III)
d) Zamjenici Premijera su nadležni za:
(III) odlučivanje da li će se zatražiti mišljenje Ustavnog suda; 

 Amandman LXXXI  
Članak V.3.8. mijenja se tako da se briše postojeći tekst i isti 

se zamjenjuje sljedećim riječima:
„(1) Konstutivni narodi i pripadnici Ostalih bit će 

proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će 
odražavati popis stanovništva  iz 1991. godine do potpune 
sprovedbe Aneksa 7. sukladno članku IX.11.a ovog ustava .

(2) Kandidata za mjesto premijera kantona imenuje 
predsjedatelj kantonalnog zakonodavnog tijela uz suglasnost 
sa dopredsjedateljem. Kandidat za mjesto premijera kantona 
predlaže ministre. Ministri nemaju zamjenike.

(3) Ministri zajedno sa premijerom čine Vladu kantona. 
Vladu kantona potvrđuje zakonodavno tijelo kantona većinom 
glasova.

(4) Izuzetno od odredbe stavka 3. ovog članka, u kantonima 
u kojima prema posljednjem popisu stanovništva svaki od dva ili 
više konstutivnih naroda čine više od 30% stanovništva kantona, 
vladu potvrđuje zakonodavno tijelo kantona dvotrećinskom 
većinom glasova.

(5) Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane 
zakonodavnog tijela kantona.“.    

B. Ustav Tuzlanskog kantona 
(Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br.: 7/97 
i 3/99 i „Službene  novine Tuzlanskog kantona“, br.: 13/99, 
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04). 

Amandman XLIII
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Konstitutivni narodi i pripadnici Ostalih bit će 

proporcionalno zastupljeni u Vladi, ministarstvima Kantona, 
kantonalnim i općinskim sudovima, u kantonalnim i općinskim 
organima vlasti i upravi.

Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 
1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog 
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini“.

C.Zakon o Vladi Tuzlanskog kantona 
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.: 
17/00,1/05,11/06,13/11 i 15/17).

Članak 9.
Sastav Vlade odražava proporcionalnu zastupljenost 

konstitutivnih naroda i pripadnika Ostalih. Kao ustavno načelo takva 
proporcionalna zastupljenost baziraće se na popisu stanovništva iz 
1991. godine, dok se Aneks 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u 
Bosni i Hercegovini u potpunosti ne provede.

6.Činjenično stanje i mišljenje Ustavnog suda Federacije

Nakon analize navoda iz zahtjeva, odgovora na zahtjev, 
cjelokupne dokumentacije u spisu, a primjenom relevantnog prava 
ovaj sud je utvrdio sljedeće:

Rješavajući po prigovoru Skupštine Tuzlanskog kantona 
kojim se osporava nadležnost podnositeljice Zahtjeva, Ustavni sud 
Federacije je stava da ustavna odredba, temeljem koje je pokrenut 
postupak za davanje mišljenja ničim ne ograničava pravno područje 
u kojem bi zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine 
mogli zatražiti mišljenje od ovog suda, te da je argumentacija u 
tom pravcu data od strane Skupštine Tuzlanskog kantona u cijelosti 
neutemeljena i neprihvatljiva. U smislu odredbi članka IV.B.3.7.d) 
(III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici premijera 
su nadležni za odlučivanje da li će zatražiti mišljenje ovog suda, 
te je podnositeljica zahtjeva, sukladno s dosadašnjom objavljenom 
ustavno-sudskom praksom ovog suda koja se odnosi na davanje 
mišljenja, ovlaštena za podnošenje ovog zahtjeva.

Iz prikupljenih dokaza u prethodnom postupku jasno proizilazi 
da osporenom Odlukom u sastavu Vlade Tuzlanskog kantona 
participiraju 10 Bošnjaka, jedan Srbin i jedan iz reda Ostalih, te da 
je i Premijer tog kantona iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda.

Prema relevantnim podacima Federalnog zavoda za statistiku 
na području Tuzlanskog kantona žive u taksativno nabrojanim 
procentima građani iz reda svih konstitutivnih naroda i iz reda 
Ostalih.
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Imperativnom odredbom Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, kao i Ustava Tuzlanskog kantona, te i člankom 9. 
Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona je propisano da će konstitutivni 
narodi i pripadnici Ostalih biti proporcionalno zastupljeni u Vladi 
kantona i da će ta zastupljenost odražavati popis stanovništva iz 
1991. godine.

Stoga, obzirom na činjenicu da u sastavu Vlade kantona 
nema predstavnika jednog konstitutivnog naroda (Hrvata), to je 
Ustavni sud Federacije mišljenja da je sastav Vlade  kantona prema 
osporenoj Odluci u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine, te je doneseno mišljenje kao u izreci.

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno 
u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata 
Senjak, suci Suda.

Predsjednica  
Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine
   

Aleksandra Martinović 

658 
Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАцИЈА БОСНЕ И ХЕРцЕГОВИНЕ   
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ            

         
  

Број: У-4/20
Сарајево,  19.05.2020. године

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, 
одлучујући о захтјеву замјенице Премијера Федерације Босне 
и Херцеговине, за давање Мишљења у вези са посљедицама 
које производи неуставност закона или прописа којим се 
утврђује обавеза уплате јавних прихода у буџете органа 
управе и управних организација, у смислу члана IV.Б.3.7.д. 
(III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на сједници 
Суда без јавне расправе одржаној дана  19.05.2020. године, 
утврдио је сљедеће: 

М И Ш Љ Е Њ Е 
1.Подносилац захтјева и предмет захтјева

Замјеница Премијера Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: подносилац захтјева), поднијела је дана 
21.01.2020. године Уставном суду Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) Захтјев 
за давање Мишљења, број: 02/2-02-2/2020, од 20.01.2020. 
године (у даљем тексту: Захтјев), у вези са посљедицама које 
производи неуставност закона или прописа којим се утврђује 
обавеза уплате јавних прихода у буџете органа управе и 
управних организација. 

У смислу члана IV.Б.3.7.д. (III) Устава Федерације Босне 
и Херцеговине, замјеници Премијера Федерације Босне и 
Херцеговине су овлашћени за подношење захтјева за тражење 
мишљења Уставног суда Федерације.

2.Битни наводи Захтјева

У складу са чланом IV.Б.3.7.д.(III) Устава Федерације 
Босне и Херцеговине, подносилац захтјева је подниo Уставном 
суду Федерације захтјев за давање мишљења у вези са 

посљедицама које производи неуставност закона или прописа 
којим се утврђује обавеза уплате јавних прихода у буџете 
органа управе и управних организација. У оквиру Захтјева 
достављен је и списак пресуда Уставног суда Федерације 
којим су прописи проглашени неуставним, а на које се 
директно односе питања из Захтјева. У сврху разумијевања 
постављених питања из Захтјева, наведене су и одређене 
законске одредбе.  

Наиме, Порезна управа Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: Порезна управа) је у складу са чланом 8. 
Закона о федералним министарствима и другим тијелима 
федералне управе („Службене новине Федерације БиХ“, 
бр.: 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 52/09 и 48/11) у 
саставу Федералног министарства финанција/Федералног 
министарства финансија (у даљем тексту: Федерално 
министарство финансија) која врши управне и друге стручне 
послове утврђене законом. Послови и надлежност Порезне 
управе су прописани Законом о Порезној управи Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
бр.: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,71/14 и 91/15), гдје 
је између осталог наведено, да је Порезна управа надлежна за 
разрез и наплату тачно побројаних јавних прихода. 

У члану 76. Закона о  Порезној управи Федерације 
Босне и Херцеговине, је прописано да на рјешење Порезне 
управе којим се утврђује додатно разрезана порезна обавеза 
у поступку контроле или на порезну пријаву коју је Порезна 
управа поднијела у име порезног обавезника, порезни 
обавезник има право жалбе коју доставља Федералном 
министарству финансија, као другостепеном органу, за 
доношење другостепеног рјешења о додатно разрезаним 
порезним обавезама. Обзиром да је јасно наведено у члану 
76. став 5. Закона о Порезној управи Федерације Босне и 
Херцеговине да „жалба одлаже извршење рјешења“, рјешења о 
додатно разрезаним порезним обавезама Порезне управе нису 
коначна и извршна. Исто тако је наведено да је члан 76. Закона 
о Порезној управи Федерације Босне и Херцеговине усаглашен 
са чланом 11. Закона о управном поступку („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр.: 2/98 и 48/99). 

У складу са чланом 16., а у вези са чланом 10. тачка 2 
Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне 
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 
35/05), Федерално министарство финансија надлежно је да 
рјешава по жалбама у другостепеном управном поступку, 
те сходно члану 12. Закона о управном поступку, рјешења 
Порезне управе о додатно разрезаним порезним обавезама 
постају коначна и извршна, али не и правомоћна сходно члану 
13. Закона о управном поступку. 

Надаље, Порезна управа, у складу са чланом 169. Закона 
о управном поступку, издаје увјерења о (не)измиреним 
порезним обавезама, о којима води службене евиденције 
као орган који је надлежан за прикупљање одређених јавних 
прихода. У поменутим увјерењима уносе се и подаци о 
јавним приходима (додатно разрезане порезне обавезе) који 
су утврђени горе наведеним другостепеним рјешењима. 
Увјерења о (не)измиреним порезним обавезама које издаје 
Порезна управа се користе и у другим прописима као доказ 
стицања одређеног права или утврђивања обавеза физичким и 
правним лицима, те би садржај Увјерења требао бити у складу 
са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, и пружити 
једнакост пред законом. 

 С обзиром на изложено подносилац захтјева од Уставног 
суда Федерације тражи мишљење које се односи на:

1.„Узимајући у обзир члан 40. став 1. Закона о поступку 
пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине 
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(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03), 
тражимо мишљење везано за моменат примјене пресуде 
Уставног суда Федерације, у другостепеном поступку? Да ли 
се у моменту одлучивања доношења другостепеног рјешења, 
мора узети у обзир пресуда Уставног суда Федерације која 
је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“, а 
којом је одређени закон или пропис проглашен неуставним? 
Да ли се треба узети у обзир пропис који је био на снази у 
моменту доношења првостепеног рјешења, код одлучивања 
у другом степену, независно што је у моменту одлучивања 
другостепеног органа објављена пресуда Уставног суда 
Федерације у  „Службеним новинама Федерације БиХ“ о 
неуставности тог прописа који се користи код одлучивања 
у другостепеном рјешењу?

2.Узимајући у обзир члан 40. став 1. Закона о поступку 
пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине и 
члан 169. Закона о управном поступку, тражимо мишљење 
везано за издавање увјерења о службеним евиденцијама 
органа, односно да ли увјерења морају садржавати податке 
о извршним и коначним рјешењима (првостепена и 
другостепена рјешења), али не и правомоћним (покренут 
управни спор на другостепено рјешење)?

3.Обзиром на посљедице које производи неуставност 
закона или прописа којим се утврђују обавезе за уплату 
јавних прихода, тражимо мишљење да ли обавезе које 
су коначне, извршне и правомоћне је могуће наплатити, 
иако су настале из закона или прописа који је накнадно 
проглашен неуставним? Да ли се обавезе које су коначне и 
извршне, али не и правомоћне требају брисати из службених 
евиденција органа, након проглашења неуставности 
закона или прописа, јер нису правомоћне? Да ли би орган 
(Порезна управа) по службеној дужности требао брисати 
на име јавних прихода након објаве пресуде Уставног суда 
Федерације у „Службеним новинама Федерације БиХ“, за 
неправомоћне обавезе јавних прихода?“

3.Претходни поступак

У току припрема за одлучивање у овом уставно-
судском предмету, Уставни суд Федерације је утврдио да се 
предмет Захтјева,  односи на  уставно - правно тумачење 
правне ситуације која настаје у вези са посљедицама 
које производи неуставност закона или прописа којим се 
утврђује обавеза уплате јавних прихода у буџете органа 
управе и управних организација. Имајући у виду наведено, 
у овом уставно-судском предмету нема у процесном смислу 
друге стране у поступку којој би се евентуално доставио 
предметни Захтјев за давање одговора, што је у поступцима 
за давање Мишљења правило, са ријетким изузецима 
зависно од предмета захтјева.  

4.Релевантно право

А. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан IV.Б.3.7.д. (III)  
Осим ако овим Уставом није другачије утврђено:
(д) Замјеници Премијера надлежни су за: 
(III) одлучивање да ли ће затражити мишљење 

Уставног суда; и

Члан IV.Ц.3.12. б) и ц)
Одлуке Уставног суда коначне су и обавезујуће, посебно 

ако: 
б) Суд утврди да неки закон или пак приједлог закона 

или други пропис Федерације, неког од кантона, града или 

било које општине није у складу са овим уставом, такав 
закон или други пропис неће се примјењивати и не ступа на 
снагу, уколико се не измијени на начин који одреди Суд, или 
пак док Суд не одреди неке прелазне мјере, које не могу бити 
на снази дуже од шест мјесеци. 

ц) Суд одлучује у неком уставном питању предоченом по 
члану IV. ц. 10 (3), његова одлука обавезујућа за суд који је 
предочио дотично питање у вези са поступком током којега се 
оно јавило, те има исти учинак као у (б).

Б. Закон о поступку пред Уставним  судом Федерације 
Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Ф БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) 

Члан 40.
Усвојени или предложени закон или други пропис тијела 

федералне, кантоналне или општинске власти за који Уставни 
суд утврди да није у складу са Уставом неће се примјењивати 
од дана објављивања пресуде Уставног суда у "Службеним 
новинама Федерације БиХ", односно предложени закон или 
други пропис неће ступити на снагу. 

Закон или други пропис из става 1. овог члана 
примјењиват ће се односно ступити ће на снагу од дана 
одређеног у том пропису уколико се измијени на начин који 
пропише Уставни суд. Узимајући у обзир све околности које су 
од интереса за заштиту уставности, а нарочито посљедице које 
утврђени несклад производи, односе који су успостављени на 
основу таквог закона или другог прописа, као и интерес правне 
сигурности, Уставни суд може утврдити прелазна рјешења 
која не могу бити на снази дуже од шест мјесеци од дана 
објављивања пресуде Уставног суда у "Службеним новинама 
Федерације БиХ" о утврђеној нескладности закона или другог 
прописа са Уставом и о пријелазним рјешењима.

B.  Пословник Уставног суда Федерације Босне и 
Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ, број: 40/10 и 18/16)

Члан 60.
Дјеловање одлука Суда

Свако коме је повријеђено право коначним или 
правомоћним појединачним актом доносеним на основу 
одредби које су престале да важе на основу одлуке Суда, има 
право тражити од надлежног тијела измјену тог појединачног 
акта, а надлежно тијело је дужно да понови поступак и усклади 
акт са одлуком Суда у року од 90 дана од дана пријема захтјева. 

Уколико надлежни орган не понови поступак и не усагласи 
акт са одлуком Суда у року из става 1. овог члана, акт којим је 
повријеђено право неком лицу престаје да важи. 

Приједлог за измјену коначног или правомоћног 
појединачног акта из става 1. овог члана, може се поднијети у 
року од двије године од дана објављивања одлуке у “Службеним 
новинама Федерације БиХ”, службеном гласилу кантона 
односно општине.  

Г.  Закон о федералним министарствима и другим 
тијелима федералне управе 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 58/02, 19/03, 
38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 52/09 и 48/11)

Члан 8.
Федерално министарство финанција - Федерално 

министарство финансија врши управне, стручне и друге 
послове утврђене законом који се односе на остваривање 
надлежности Федерације у области финансија, и то: 
порезни систем и порезну политику; праћење остваривања 
политике и мјера у области девизног система, у складу са 
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Уставом Босне и Херцеговине и Закону о централној банци 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 1/97), 
царина, увозних дажбина, кредитног и банкарског система; 
систем финансијског пословања (папири од вриједности и 
санација); обрачунски систем (рачуноводство, књиговодство 
и биланци); систем осигурања имовине и лица; систем 
такса; доприноса и других дажбина и игара на срећу; систем 
финансирања јавне потрошње; израда и извршење Буџета 
Федерације и годишње обрачуне Буџета Федерације, надзор 
над извршењем Буџета, буџетска инспекција, трезорско 
пословање; управљање новчаним токовима; дневно праћење 
новчаних средстава; обавезе и потраживања и утврђивање 
динамике праћења и планирања осигурања недостајућих 
средстава; концентрација финансијских средстава ради 
осигурања финансијског тржишта; јавни дуг и његово 
сервисирање; контрола остваривања Буџета Федерације и 
друге послове утврђене законом.

У саставу Федералног министарства финанција – 
Федералног министарства финансија су: Порезна управа, 
царинска управа и Финансијска полиција.

Порезна управа врши управне и друге стручне послове 
утврђене законом.

царинска управа врши управне и друге стручне 
послове утврђене законом.

Финансијска полиција врши управне и друге стручне 
послове утврђене законом.

Д. Закон о организацији органа управе у Федерацији 
Босне и Херцеговине 

(„Службене новине Ф БиХ“, број: 35/05)

II - ПОСЛОВИ ОРГАНА УПРАВЕ

1. Заједничка одредба

Члан 10.
Органи управе, из оквира своје надлежности, врше 

сљедеће управне и стручне послове:
1) извршавају законе и друге прописе;
2) врше управни надзор над проведбом закона и других 

прописа;
3) доносе подзаконске прописе за проведбу закона и 

других прописа;
4) припремају прописе и дају препоруке из области 

законодавства;
5) дају одговоре на питања органа законодавне и 

извршне власти и правних и физичких лица која се 
односе на њихову надлежност;

6) прате стање у областима за које су основани и 
одговарају за стање у тим областима;

7) обављају и друге управне и стручне послове одређене 
законом и другим прописима.

Послови из става 1. овога члана, врше се на начин 
утврђен у одредбама чл. 11. до 25. овога Закона.

3. Вршење управног надзора над проведбом закона и 
других прописа

Члан 15.
Органи управе управни надзор остварују тако што 

врше надзор над проведбом закона и других прописа, као и 
законито поступање органа управе и правних лица са јавним 
овлашћењима у вршењу послова из њихове надлежности.

Управни надзор из става 1. овога члана, обухвата:
1) надзор над законитошћу управних и других аката која 

доносе органи управе којима се рјешава у управним 
стварима у управном поступку;

2) надзор над законитошћу управних и других аката која 
доносе правна лица са јавним овлашћењима;

3) инспекцијски надзор.

Члан 16.
Надзор над законитошћу управних и других аката 

која доносе органи управе којима се рјешава о управним 
стварима у управном поступку врши се путем рјешавања 
у другостепеном управном поступку, у складу са 
овлашћењима која по закону има другостепени орган када 
рјешава у том поступку.

Ђ. Закон о Порезној управи Федерације Босне и 
Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 33/02, 28/04, 
57/09, 40/10, 27/12, 7/13,71/14 и    91/15)

VII - ПРИЈАВЕ

Члан  20.  став 1.
Порезна  пријава  је  пријава  порезне  обавезе  коју  

је  порезни обавезник дужан поднијети Порезној управи и 
састоји се од извјештаја и других релевантних докумената у 
вези порезне обавезе тог лица.

Члан 40.  ст. 1. и 3.
Разрез порезне обавезе је унос  износа  порезне  обавезе 

порезног обавезника у евиденцију Порезне управе.
Разрез се поништава или мијења  само  ако  руководилац 

надлежног порезног уреда или Комисија за рјешавање  
порезних жалби  одреди  да се  разрез  поништава или  мијења. 
Ово правило се неће  примијенити ако се разрез мијења због  
измјене порезне пријаве од порезног обавезника

XVI - ЖАЛБЕ

Члан 76.
На рјешење Порезне управе којим се утврђује додатно 

разрезана порезна обавеза у поступку контроле или на порезну 
пријаву коју је Порезна управа поднијела у име порезног 
обавезника, порезни обавезник има право жалбе. 

Порезни обавезник улаже жалбу надлежном кантоналном 
порезном уреду или Средишњем уреду Порезне управе у року 
од осам (8) радних дана од дана доношења рјешења.

Жалбу у првом степену рјешава надлежни кантонални 
порезни уред или Средишњи уред Порезне управе у року од 
петнаест (15) радних дана од дана подношења жалбе и доноси 
ново рјешење.

Жалба одлаже извршење рјешења.

E. Закон о измјенама и допунама Закона о Порезној управи 
Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10)

Члан 18.
Члан 40. став 3. мијења се и гласи:
"Разрез се поништава или мијења само ако руководилац 

мјеродавног порезног уреда одреди да се разрез поништава 
или мијења или према пресуди мјеродавнога суда. Ова се 
правила неће примијенити ако се разрез мијења због измјене 
порезне пријаве од порезног обавезника.

Члан 39.
У члану 76. ст. 2. и 3. се мијењају и гласе:
„Жалба се изравно предаје или шаље поштом органу  
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који је донио првостепено рјешење у року од осам (8) дана 
од дана пријема првостепеног рјешења.

Кад  првостепени  орган  нађе  да  је  поднесена жалба 
допуштена,   праводобана   и изјављена од овлашћеног лица, а 
побијано рјешење није у складу са законом   замијенио новим 
рјешењем, дужан је без одгађања, а најкасније у року од осам 
(8) дана од дана пријема жалбе, послати жалбу Министарству 
на рјешавање.

Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Министарство, као другостепени орган, рјешава по 

жалби у року од тридесет  (30)  дана  од  дана  пријема  жалбе  
од  стране првостепеног органа.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Җ. Закон о управном поступку
(„Службене новине Ф БиХ“, број: 2/98)

I - ОСНОВНИ  ПРИНцИПИ

1.Важење закона

Члан 1.
(1) По овом закону дужни су поступати органи 

управе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Федерација) и органи управе кантона-жупаније, као и 
градске и општинске службе за управу и други органи (у 
даљем тексту: органи) кад у управним стварима, непосредно 
примјењујући прописе, рјешавају о правима, обавезама или 
правним интересима грађана, правних лица или других 
странака.

(2) Надлежна тијела кантона - жупанија могу доносити 
допунска правила управног поступка која морају бити у 
складу са овим законом.

(3) По овом закону дужна су поступати и предузећа 
(друштва), установе и друга правна лица кад у обављању 
јавних овлашћења (у даљем тексту: институције које 
имају јавне овлашћења) која су им повјерена законом или 
прописом градског или општинског вијећа, рјешавају у 
управним стварима.

2. Посебан поступак

Члан 2.
Поједина питања поступка за одређену управну област 

могу се само изузетно, посебним законом уредити друкчије 
него што су уређена овим законом, ако је то нужно за 
другачије поступање у тим питањима, с тим да не могу бити 
противна принципима овог закона.

3. Супсидијарна примјена закона

Члан 3.
У управним областима за које је законом прописан 

посебан поступак, поступа се по одредбама тог закона, с тим 
да се по одредбама овог закона поступа у свим питањима 
која нису уређена посебним законом.

4. Принцип законитости

Члан 4.
(1) Органи и институције који имају јавна овлашћења 

када поступају у управним стварима дужни су да те ствари 
рјешавају на основу закона и других прописа, као и општих 
аката институција које имају јавна овлашћења и које оне 
доносе на основу јавних овлашћења.

(2) У управним стварима у којима је орган односно 
институција која има јавна овлашћења законом или на закону 

заснованом пропису овлашћен да рјешава по слободној 
оцјени, рјешење мора бити донесено у границама овлашћења 
и у складу са циљем са којим је овлашћење дато.

(3) Правила поступка утврђена одредбама овог закона 
важе и за случајеве у којима је орган односно институција 
која има јавна овлашћења овлаштен да у управним стварима 
рјешава по слободној оцјени.

5. Заштита права грађана и заштита јавног интереса

Члан 5.
(1) Кад органи и институције које имају јавна овлашћења 

воде поступак и рјешавају, дужни су да странкама омогуће 
да што лакше заштите и остваре своја права, водећи при том 
рачуна да остваривање њихових права не буде на штету права 
других лица нити у супротности са законом утврђеним јавним 
интересом.

 (2) Кад службено лице које рјешава неку управну ствар, 
с обзиром на постојеће чињенично стање, сазна или оцијени 
да одређена странка има основа за остварење неког права, 
упозориће је на то.

(3) Ако се на основу закона странкама налажу какве 
обавезе, према њима ће се примјењивати оне мјере предвиђене 
прописима које су за њих повољније, ако се таквим мјерама 
постиже циљ закона.

9. Оцјена доказа

Члан 9.
Које ће чињенице узети као доказане одлучује овлаштено 

службено лице по свом увјерењу, на основу савјесне и 
брижљиве оцјене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, 
као и на основу резултата цјелокупног поступка.

10. Самосталност у рјешавању

Члан 10.
(1) Орган води управни поступак и доноси рјешење 

самостално у оквиру овлашћења датих законом, другим 
прописима и општим актима.

(2) Овлашћено службено лице органа надлежног за 
вођење поступка самостално утврђује чињенице и околности, 
и на подлози утврђених чињеница и околности примјењује 
прописе, односно опште акте на конкретни случај.

11. Право жалбе

Члан 11.
(1) Против рјешења донесеног у првом степену странка 

има право жалбе. Само законом може се прописати да у 
појединим управним стварима жалба није допуштена, и то ако 
се на други начин осигура заштита права и законитости.

(2) Ако нема органа управе другог степена, жалба 
против првостепеног рјешења може се изјавити само кад је то 
законом предвиђено. Тим законом одредит ће се и орган који ће 
рјешавати по жалби.

(3) Под условима из овог закона странка има право жалбе 
и кад првостепени орган није у одређеном року донио рјешење 
о њеном захтјеву.

(4) Против рјешења донесеног у другом степену жалба 
није допуштена.

12. Коначност рјешења

Члан 12.
Рјешење против којег се не може изјавити редовно 

правно средство (жалба) у управном поступку (коначно у 
управном поступку), а којим је странка стекла неко право, 
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односно којим су странци одређене неке обавезе, може се 
поништити, укинути или измијенити само у случајевима 
који су овим или другим законом предвиђени.

13. Правомоћност рјешења

Члан 13.
Рјешење против кога се не може изјавити жалба нити 

покренути управни спор (правомоћно рјешење), а којим је 
странка стекла одређена права, односно којим су странци 
одређене неке обавезе, може се поништити, укинути или 
измијенити само у случајевима који су овим или другим 
законом предвиђени.

3. Увјерења

Члан 169.
(1) Органи су дужни издавати увјерења, односно друге 

исправе  (цертификате, потврде и др.) о чињеницама о 
којима воде службену евиденцију.

(2) Под условима из става 1. овог члана, институције 
које имају јавна овлашћења, као и друга правна лица и 
институције, издају увјерења, односно друге исправе о 
чињеницама у вези са пословима које у складу са законом 
обављају те институције односно правна лица и институције.

(3) Увјерења и друге исправе о чињеницама о којима 
се води службена евиденција морају се издавати у складу 
са подацима службене евиденције. Таква увјерења, односно 
друге исправе имају значај јавне исправе.

(4) Под службеном евиденцијом подразумијевају 
се евиденције које су установљене законом или другим 
прописом, или општим актом институције која има јавна 
овлашћења односно друга правна лица и институције.

(5) Увјерење и друге исправе о чињеницама о којима 
се води службена евиденција издају се странци на усмени 
захтјев, по правилу, истог дана када је странка затражила 
издавање увјерења односно друге исправе, а најкасније 
у року од пет дана, ако прописом из става 4. овог члана, 
којим је установљена службена евиденција, није друкчије 
одређено.

(6) Ако органи, правна лица и институције из ст. 1. и 
2. овог члана, одбију захтјев за издавање увјерења, односно 
друге исправе дужни су да о томе донесу посебно рјешење. 
Ако у року од пет дана од дана подношења захтјева не издају 
увјерење, односно другу исправу, нити донесу и доставе 
странци рјешење о одбијању захтјева, сматра се да је захтјев 
одбијен.

(7) Ако странка, на основу доказа којима располаже, 
сматра да јој увјерење, односно друга исправа није издата 
у складу са подацима из службене евиденције, може 
захтијевати измјену увјерења, односно друге исправе. 
Орган, односно правно лице и институције дужан да донесе 
посебно рјешење, ако одбије захтјев странке да јој измијени, 
односно изда ново увјерење или другу исправу. И у том 
случају важи рок од пет дана од дана подношења захтјева 
за издавање новог увјерења, односно друге исправе, а ако то 
не буде учињено у том року, сматра се да је захтјев одбијен.

7. Рјешавање другостепеног органа о жалби

Члан 236.
(1) Ако је жалба недопуштена, неправовремена или 

изјављена од неовлашћеног лица, а првостепени орган је 
пропустио да је због тога одбаци, одбацит ће је рјешењем 
орган који је надлежан за рјешавање о жалби.

(2) Ако жалбу не одбаци, другостепени орган узима 
предмет у рјешавање.

(3) Другостепени орган може одбити жалбу, поништити 
рјешење у цијелости или дјеломично, или га измијенити.

Члан 237.
(1) Другостепени орган ће одбити жалбу кад утврди да 

је поступак који је рјешењу претходио правилно проведен 
и да је рјешење правилно и на закону засновано, а жалба 
неоснована.

(2) Другостепени орган ће одбити жалбу и кад нађе да 
је у  првостепеном поступку било недостатака, али да су они 
такви да нису могли утицати на рјешење ствари.

(3) Кад другостепени орган нађе да је првостепено 
рјешење на закону засновано, али због других разлога, а не 
због оних који су у рјешењу наведени, он ће у свом рјешењу 
изложити те разлоге, а жалбу одбити.

Члан 238.
(1) Ако другостепени орган утврди да је у 

првостепеном поступку учињена неправилност која чини 
рјешење ништавим (члан 264.) прогласит ће такво рјешење 
ништавим, као и онај дио поступка који је обављен послије 
те неправилности

(2) Ако другостепени орган утврди да је првостепено 
рјешење донио ненадлежан орган, поништит ће то рјешење 
по службеној дужности и доставити предмет надлежном 
органу на рјешавање.

Члан  239.
(1) Ако другостепени орган утврди да су у првостепеном 

поступку чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да 
се у поступку није водило рачуна о правилима поступка која 
би била од утицаја на рјешење ствари, или да је диспозитив 
побијаног рјешења нејасан или је у противрјечности са 
образложењем, он ће употпунити поступак и отклонити 
изложене недостатке било сам, било преко првостепеног 
органа или ког другог замољеног органа, а ти органи 
су дужни поступити по тражењу другостепеног органа. 
Ако другостепени орган нађе да се на подлози чињеница 
утврђених у употпуњеном поступку ствар мора ријешити 
другачије него што је ријешена првостепеним рјешењем, он 
ће својим рјешењем поништити првостепено рјешење и сам 
ријешити ствар.

(2) Ако другостепени орган нађе да ће недостатке 
првостепеног поступка брже и економичније отклонити 
првостепени орган, он ће својим рјешењем поништити 
првостепено рјешење и вратити предмет првостепеном 
органу на поновни поступак. У том случају другостепени 
орган је дужан својим рјешењем да укаже првостепеном 
органу у ком погледу треба употпунити поступак, а 
првостепени орган је дужан у свему да поступи по 
другостепеном рјешењу и без одгађања,  а најкасније у 
року од 15 дана од дана пријема предмета, да донесе ново 
рјешење. Против новог рјешења странка има право жалбе.

Члан 240.
(1) Ако другостепени орган утврди да су у 

првостепеном рјешењу погрешно оцијењени докази, да 
је из утврђених чињеница изведен погрешан закључак у 
погледу чињеничног стања, да је погрешно примијењен 
правни пропис на основу кога се рјешава ствар, да је у 
истој управној ствари већ једном поништено првостепено 
рјешење, а посебно ако првостепени орган није у свему 
поступио по другостепеном рјешењу или ако нађе да је 
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на основу слободне оцјене требало донијети другачије 
рјешење, он ће својим рјешењем поништити првостепено 
рјешење и сам ријешити ствар.

(2) Ако другостепени орган утврди да је рјешење 
правилно у погледу утврђених чињеница и у погледу 
примјене закона, али да се циљ због кога је рјешење 
донесено може постићи и другим средствима повољнијим 
за странку, измијенит ће првостепено рјешење у том смислу.

Члан 241.
(1) Ради правилног рјешења ствари другостепени орган 

може поводом жалби измијенити првостепено рјешење у 
корист жалиоца и мимо захтјева постављеног у жалби, а у 
оквиру захтјева постављеног у првостепеном поступку, ако 
се тим не вријеђа право другог лица.

(2) С истим циљем другостепени орган може поводом 
жалбе измијенити првостепено рјешење на штету жалиоца, 
али само из неког од разлога предвиђених у чл. 260., 263. и 
264. овог закона.

Члан 242.
(1) Одредбе овог закона које се односе на рјешење, у 

складу се примјењују и на рјешења која се доносе по жалби.
(2) У образложењу другостепеног рјешења морају се 

оцијенити и сви наводи жалбе. Ако је већ првостепени орган 
у образложењу свог рјешења правилно оцијенио наводе 
који се у жалби износе, другостепени орган се може у свом 
рјешењу само позвати на разлоге изнесене у првостепеном 
рјешењу.

XVII - ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА И ЗАКЉУЧАКА

1. Опште одредбе

Члан 267. 
(1)  Рјешење  донесено  у  управном  поступку  извршава  

се пошто постане извршно.
(2) Првостепено рјешење постаје извршно:
1) истеком рока за жалбу, ако жалба није изјављена;
2) доставом странци, ако жалба није допуштена;
3) доставом странци, ако жалба не одгађа извршење;
4)  доставом  странци  рјешења  којим  се  жалба  

одбацује  или одбија.
(3) Другостепено рјешење којим је измијењено 

првостепено рјешење постаје извршно кад се достави 
странци.

(4) Ако је у рјешењу одређено да се радња која је 
предмет извршења  може  извршити  у  остављеном  року,  
рјешење  постаје извршно  истеком  тог  рока.  Ако  рјешењем  
није  одређен  рок  за извршење радње, рјешење постаје 
извршно у року од 15 дана од дана  доношења  рјешења.  
Рјешењем  остављени  рок  за  извршење рјешења, односно 
прописани рок од 15 дана за извршење почиње да  тече  од  
дана  кад  рјешење,  у  смислу  ст.  2.  и  3.  овог  члана, 
постане извршно.

(5)  Извршење  се  може  провести  и  на  основу  
закљученог поравнања,  али  само  против  лица  које  је  
учествовало  у  закључивању поравнања.

(6) Ако се рјешење односи на двије или више странака 
које у поступку  учествују  са  идентичним  захтјевима,  
жалба  коју  поднесе било која од тих странака, спречава 
извршност рјешења.

(7) Након истека рока од пет година од дана кад је 
рјешење постало извршно, не може се тражити његово 
извршење.

З. Закон о измјенама и допунама Закон о управном 
поступку
(„Службене новине Ф БиХ“, број: 48/99)

Члан 1.
У Закону  о  управном  поступку (“Службене новине 

Федерације БиХ”, број: 2/98) у члану 2. у другом реду иза 
ријечи “посебним” додаје се ријеч “федералним”.

Члан 2.
У  члану 3 у првом реду иза ријечи “је” додаје се ријеч 

“федералним“.

5.  Пракса Уставног суда Федерације

Пресуда, број: У-48/19 од 21.4.2020. године („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 31/20)

6.  Чињенично стање и став Уставног суда Федерације 

Захтјев за давање мишљења у вези са посљедицама које 
производи неуставност закона или прописа којим се утврђује 
обавеза уплате јавних прихода у буџете органа управе и 
управних организација, поднијела је  Замјеница Премијера 
Федерације Босне и Херцеговине. У складу са чланом 
IV.Б.3.7.д. (III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, 
замјеници Премијера Федерације Босне и Херцеговине су 
овлашћени за подношење захтјева за тражење мишљења 
Уставног суда Федерације

Конкретно, захтјев за давање мишљења се, према 
наводима подносиоца захтјева,  односи на таксативно наведене 
одлуке овог суда везано за уставна питања у односу на разрез  
комуналне таксе на фирму. 

6.1. Анализом тих одлука утврђено је да су у 60 одлука 
донесене пресуде којима се одлучивало о постављеном уставном 
питању која су се рјешавајући по тужби појавила у управним 
споровима пред кантоналним судовима у Федерацији Босне и 
Херцеговине, и то у управној ствари разреза комуналне таксе 
на истакнуту фирму. Исто тако је утврђено да је донесено осам 
рјешења о неизвршењу пресуда Уставног суда Федерације. 
Кантонални судови који су постављали уставна питања пред 
Уставним судом Федерације су: Кантонални суд Зеница, 
Кантонални суд Бихаћ, Кантонални суд Мостар, Кантонални 
суд Широки Бријег, Кантонални суд Тузла, Кантонални суд 
Нови Травник, Кантонални суд Сарајево, Кантонални суд 
Горажде и Кантонални суд Оџак.

Постављена уставна питања односила су се на плаћање 
комуналне таксе на истакнуту фирму, њихова висина 
прописана одлукама зависи од дјелатности коју обављају као 
и начин плаћања таксе. Рјешавајући по предоченим уставним 
питањима од стране кантоналних судова, овај суд је анализом 
донесених одлука утврдио да је једини и претежни критериј 
за одређивање висине комуналне таксе врста дјелатности 
и остварени приходи од те дјелатности, па је из тих разлога 
утврдио да постоји повреда одредбе члана II.А. 2.1. ц) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине, којом је прописано право на 
једнакост пред законом свих лица.

Имајући у виду донесене одлуке, а у складу са чланом 
IV.ц.3.12. б) и ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине 
прописано је, да ако Суд утврди да неки закон или пак 
приједлог закона или други пропис  Федерације неког кантона, 
града или било које општине није у складу са уставом, такав 
закон или пропис неће се примјењивати и не ступа на снагу, 
уколико се не измијени на начин који одреди Суд, или док Суд 
не одреди неке пријелазне мјере, које не могу бити на снази 
дуже од шест мјесеци. У конкретном случају, Суд је одлучивао 
о предоченом уставном питању од стране кантоналних судова 
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у складу са чланом IV.ц.3.10.(4) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине и његова одлука је обавезујућа за све, а посебно 
за судове који су предочили то уставно питање. То, имајући 
у виду да уставно питање постављају само судови у односу 
на конкретне предмете, а да нису ограничени само на прописе 
који су на снази, него и на прописе који су били на снази у 
вријеме одлучења од стране другостепеног органа, што значи 
да, осим општег дејства одлука Суда од дана објављивања 
пресуде у службеним гласилима, када су у питању захтјеви 
поднесени од стране редовних судова (кантонални и Врховни 
суд), дејство пресуде овог Суда је ретроактивно из разлога 
што редовни судови морају окончати конкретан предмет за 
који се и поставило уставно питање.  Такође указујемо, да 
ако је странци повријеђено право коначним или правомоћним 
актом донесеним на основу одредбе које су престале да се 
примјењују на основу одлуке Суда, та странка има право у 
складу са чланом 60. Пословника Уставног суда Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 40/10 и 18/16) тражити од надлежног тијела измјену тог 
акта, а надлежно тијело дужно је да понови поступак и усагласи 
акт са одлуком Суда у року од 90 дана од дана пријема захтјева. 
Приједлог за измјену коначног или правомоћног појединачног 
акта може се поднијети у року од двије године од дана 
објављивања одлуке Суда у „Службеним новинама Федерације 
БиХ“, службеном гласилу кантона односно општине.

7. И ако су наводи у поднесеном захтјеву дијелом 
нејасни за давање мишљења, а посебно апострофирајући 
да се тражи мишљење везано за примјену пресуде Уставног 
суда Федерације у поступку другостепеног рјешавања, 
издавање увјерења о измиреним односно неизмиреним 
порезним обавезама, издавање увјерења у којима се уносе 
подаци о јавним приходима који су утврђени у другостепеног 
рјешењима, то у односу на постављена три питања, у мјери 
у којој је захтјев погодан за давање мишљења, Уставни суд 
Федерације утврђује сљедеће: 

7.1  Прво питање „Узимајући у обзир члан 40. став 1. 
Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 
37/03), тражимо мишљење везано за моменат примјене пресуде 
Уставног суда Федерације, у другостепеном поступку? Да ли 
се у моменту одлучивања доношења другостепеног рјешења, 
мора узети у обзир пресуда Уставног суда Федерације која 
је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“, а 
којом је одређени закон или пропис проглашен неуставним? 
Да ли се треба узети у обзир пропис који је био на снази у 
моменту доношења првостепеног рјешења, код одлучивања 
у другом степену, независно што је у моменту одлучивања 
другостепеног органа објављена пресуда Уставног суда 
Федерације, у „Службеним новинама Федерације БиХ“ о 
неуставности тог прописа који се користи код одлучивања у 
другостепеном рјешењу?“

Федерално министарство финансија, као орган управе, 
у складу са чланом 10. Закона о организацији органа управе 
у Федерацији Босне и Херцеговине, између осталог врши 
управни надзор над проведбом закона и других прописа. 
Наведени управни надзор органи управе остварују тако што 
врше надзор над проведбом закона и других прописа, као и 
законито поступање органа управе и правних лица са јавним 
овлашћењима у вршењу послова из њихове надлежности. 
Управни надзор између осталог обухвата и надзор над 
законитошћу управних и других аката која доносе органи 
управе којима се рјешава у управним стварима у управном 
поступку. Надзор над законитошћу управних и других аката 
која доносе органи управе којима се рјешава о управним 

стварима у управном поступку врши се путем рјешавања у 
другостепеном управном поступку, у складу са овлашћењима 
која по закону има другостепени орган када рјешава у том 
поступку. У складу са споменутим одређењем, чланом 20. 
Закона о порезној управи Федерације Босне и Херцеговине, 
порезна пријава је пријава порезне обавезе коју је порезни 
обавезник дужан поднијети Порезној управи и састоји 
се од извјештаја и других релевантних докумената у вези 
порезне обавезе тог лица. У складу са чланом 76. наведеног 
Закона, на рјешење Порезне управе којим се утврђује 
додатно разрезана порезна обавеза у поступку контроле 
или на порезну пријаву коју је Порезна управа поднијела 
у име порезног обавезника, порезни обавезник има право 
жалбе. Како првостепено рјешење донесено од стране 
Порезне управе није коначно, него је тужилац уложио жалбу 
Федералном министарству финансија, тај орган треба да 
оконча поступак по жалби и примијени пропис који је био 
на снази у вријеме доношења првостепеног рјешења од 
стране Порезне управе све до монета када је евентуално 
тај пропис пресудом овог суда оцијењен као неуставан, 
односно даном објаве те пресуде у службеним гласилима. 
Но, уколико је у поступку пред редовним судом укинуто или 
поништено рјешење Федералног министарства финансија, 
исто је дужно поступати по одлуци и упутама тог суда из 
пресуде. Такође, дужно је да поступи по посебном захтјеву 
странке уколико је странка уложила посебан правни лијек 
односно тражила измјену тог појединачног акта у складу 
са чланом 60. Пословника Уставног суда Федерације Босне 
и Херцеговине поштујући процедуре и рокове који су 
прописани поменутим чланом.

7.2. Друго питање „Узимајући у обзир члан 40. став 
1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације 
Босне и Херцеговине и члан 169. Закона о управном 
поступку, тражимо мишљење везано за издавање увјерења 
о службеним евиденцијама органа, односно да ли увјерења 
морају садржавати податке о извршним и коначним 
рјешењима (првостепена и другостепена рјешења), али не 
и правомоћним (покренут управни спор на другостепено 
рјешење)?„ 

Члан 169. Закона о управном поступку прописано је, да 
су органи дужни издавати увјерења, односно друге исправе  
(цертификате, потврде и др.) о чињеницама о којима воде 
службену евиденцију. Под условима из става 1. овог члана, 
институције које имају јавна овлашћења, као и друга 
правна лица и институције, издају увјерења, односно друге 
исправе о чињеницама у вези са пословима које у складу 
са законом обављају те институције односно правна лица 
и институције. Увјерења и друге исправе о чињеницама о 
којима се води службена евиденција морају се издавати у 
складу са подацима службене евиденције. Таква увјерења, 
односно друге исправе имају значај јавне исправе. Под 
службеном евиденцијом подразумијевају се евиденције које 
су установљене законом или другим прописом, или општим 
актом институције која има јавна овлашћења. 

Кад је у питању Закон о порезној управи Федерације 
Босне и Херцеговине, чланом 40., прописано је да је разрез 
порезне обавезе унос износа порезне обавезе порезног 
обавезника у евиденцију Порезне управе. Разрез порезне 
обавезе се поништава или мијења само ако руководилац 
мјеродавног порезног уреда одреди да се разрез поништава 
или мијења. Ова се правила неће примијенити ако се разрез 
мијења због измјене порезне пријаве од порезног обавезника. 
Поред поменутог, у складу са чланом 153. Закона о организацији 
органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине донесен 
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је Правилник о уредском пословању у Федерацији Босне и 
Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ“, број: 
96/19), гдје је прописан начин вођења евиденција на обрасцу 
3. и 4. овог Правилника кад су у питању подаци о рјешавању 
предмета у првостепеном и другостепеном поступку. Из истих 
образаца је видљиво да се у евиденцију уносе сви подаци о 
предмету до окончања управног спора уколико је покренут 
управни спор по донесеном коначном рјешењу. Према томе, из 
напријед наведеног произилази да увјерење треба да садржи 
све податке по донесеном рјешењу без обзира да ли је оно 
коначно и извршно и да ли је у конкретном случају примијењен 
пропис који је био на снази у вријеме доношења првостепеног 
рјешења или надлежни орган поступа по донесеној пресуди 
овог суда. 

7.3. Треће питање „Обзиром на посљедице које производи 
неуставност закона или прописа којим се утврђују обавезе за 
уплату јавних прихода, тражимо мишљење да ли обавезе које 
су коначне, извршне и правомоћне је могуће наплатити, иако 
су настале из закона или прописа који је накнадно проглашен 
неуставним? Да ли се обавезе које су коначне и извршне, али 
не и правомоћне требају брисати из службених евиденција 
органа, након проглашења неуставности закона или прописа, 
јер нису правомоћне? Да ли би орган (Порезна управа) по 
службеној дужности требао брисати на име јавних прихода 
након објаве Пресуде Уставног суда Федерације у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“, за неправомоћне обавезе јавних 
прихода?“

У складу са чланом 12.  Закона о управном поступку 
рјешење против којег се не може изјавити редовно правно 
средство (жалба) у управном поступку (коначно у управном 
поступку), а којим је странка стекла неко право, односно 
којим су странци одређене неке обавезе, може се поништити, 
укинути или измијенити само у случајевима који су овим или 
другим законом предвиђени. Чланом 13. наведеног Закона 
одређено је да рјешење против кога се не може изјавити 
жалба нити покренути управни спор (правомоћно рјешење), 
а којим је странка стекла одређена права, односно којим су 
странци одређене неке обавезе, може се поништити, укинути 
или измијенити само у случајевима који су овим или другим 
законом предвиђени. Чланом 267. Закона о управном поступку 
одређено је да се рјешење донесено у управном поступку  
извршава  пошто постане извршно. Првостепено рјешење 
постаје извршно: истеком рока за жалбу, ако жалба није 
изјављена, доставом странци, ако жалба није допуштена, 
доставом странци, ако жалба не одгађа извршење, доставом  
странци  рјешења  којим  се жалба одбацује или одбија. 
Другостепено рјешење којим је измијењено првостепено 
рјешење постаје извршно кад се достави странци. 

Имајући у виду наведено, обавеза утврђена коначним, 
правомоћним и извршним рјешењем може се извршити, 
односно може се извршити принудна уплата јавних прихода ако 
су обавезе уплате настале прије него што је пресудом овог суда 
која је објављена у службеном гласилу утврђена неуставност 
прописа који је био основ за доношење споменутог рјешења. 
Све обавезе које нису утврђене коначним, правомоћним и 
извршним рјешењем, а након објаве пресуде овог суда  треба 
ријешити имајући у виду да се одређени закон односно одредба  
не могу примјењивати од дана објаве одлуке Суда којом је 
утврђена неуставност.

Мишљење објавити у „Службеним новинама Федерације 
БиХ“ и службеним гласилима кантона у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 

Ово мишљење Уставни суд Федерације донио је 
једногласно у саставу: Александра Мартиновић, предсједница 

Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, проф. др Един 
Муминовић и др сц. Ката Сењак, судије Суда. 

Предсједница
Уставног суда Федерације

Босне и Херцеговине 

Александра Мартиновић 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE   
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE            
          

 
Broj: U-4/20
Sarajevo, 19.05.2020. godine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o 
zahtjevu zamjenice Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, za 
davanje Mišljenja u vezi sa posljedicama koje proizvodi neustavnost 
zakona ili propisa kojim se utvrđuje obaveza uplate javnih prihoda 
u budžete organa uprave i upravnih organizacija, u smislu člana 
IV.B.3.7.d. (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
Suda bez javne rasprave održanoj dana  19.05.2020. godine, utvrdio 
je sljedeće: 

M I Š LJ E NJ E 
1.Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Zamjenica Premijera Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podnijela je dana 21.01.2020. 
godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Ustavni sud Federacije) Zahtjev za davanje Mišljenja, broj: 
02/2-02-2/2020, od 20.01.2020. godine (u daljem tekstu: Zahtjev), 
u vezi sa posljedicama koje proizvodi neustavnost zakona ili 
propisa kojim se utvrđuje obaveza uplate javnih prihoda u budžete 
organa uprave i upravnih organizacija. 

U smislu člana IV.B.3.7.d. (III)  Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine 
su ovlašteni za podnošenje zahtjeva za traženje mišljenja Ustavnog 
suda Federacije.

2.Bitni navodi Zahtjeva

U skladu sa članom IV.B.3.7.d.(III) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je podnijela Ustavnom sudu 
Federacije zahtjev za davanje mišljenja u vezi sa posljedicama 
koje proizvodi neustavnost zakona ili propisa kojim se utvrđuje 
obaveza uplate javnih prihoda u budžete organa uprave i upravnih 
organizacija. U okviru Zahtjeva dostavljen je i spisak presuda 
Ustavnog suda Federacije kojim su propisi proglašeni neustavnim, a 
na koje se direktno odnose upiti iz Zahtjeva. U svrhu razumijevanja 
postavljenih pitanja iz Zahtjeva, navedene su i određene zakonske 
odredbe.  

 Naime, Porezna uprava Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) je u skladu sa 
članom 8. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima 
federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, br.: 
58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11) u sastavu 
Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva 
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finansija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo finansija) 
koja  vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom. 
Poslovi i nadležnost Porezne uprave su propisani Zakonom o 
Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, br.: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 
7/13,71/14 i 91/15), gdje je između ostalog navedeno, da je 
Porezna uprava nadležna za razrez i naplatu tačno pobrojanih 
javnih prihoda. 

U članu 76. Zakona o  Poreznoj upravi Federacije Bosne i 
Hercegovine, je propisano da na rješenje Porezne uprave kojim 
se utvrđuje dodatno razrezana porezna obaveza u postupku 
kontrole ili na poreznu prijavu koju je Porezna uprava podnijela 
u ime poreznog obaveznika, porezni obaveznik ima pravo 
žalbe koju dostavlja Federalnom ministarstvu finansija, kao 
drugostepenom organu, za donošenje drugostepenog rješenja 
o dodatno razrezanim poreznim obavezama. Obzirom da je 
jasno navedeno u članu 76. stav 5. Zakona o  Poreznoj upravi 
Federacije Bosne i Hercegovine da „žalba odlaže izvršenje 
rješenja“, rješenja o dodatno razrezanim poreznim obavezama 
Porezne uprave nisu konačna i izvršna. Isto tako je navedeno 
da je član 76. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i 
Hercegovine usaglašen sa članom 11. Zakona o upravnom 
postupku („Službene novine Federacije BiH“, br.: 2/98 i 48/99). 

U skladu sa članom 16.,  a u vezi sa članom 10. tačka 
2  Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), 
Federalno ministarstvo finansija nadležno je da rješava po 
žalbama u drugostepenom upravnom postupku, te shodno članu 
12. Zakona o upravnom postupku, rješenja Porezne uprave 
o dodatno razrezanim poreznim obavezama postaju konačna 
i izvršna, ali ne i pravomoćna shodno članu 13. Zakona o 
upravnom postupku. 

Nadalje, Porezna uprava, u skladu sa članom 169. Zakona 
o upravnom postupku, izdaje uvjerenja o (ne)izmirenim 
poreznim obavezama, o kojima vodi službene evidencije 
kao organ koji je nadležan za prikupljanje određenih javnih 
prihoda. U pomenutim uvjerenjima unose se i podaci o javnim 
prihodima (dodatno razrezane porezne obaveze) koji su utvrđeni 
gore navedenim drugostepenim rješenjima. Uvjerenja o (ne)
izmirenim poreznim obavezama koje izdaje Porezna uprava 
se koriste i u drugim propisima kao dokaz sticanja određenog 
prava ili utvrđivanja obaveza  fizičkim i pravnim licima, te bi 
sadržaj Uvjerenja trebao biti u skladu sa Ustavom Federacije 
Bosne i Hercegovine, i pružiti jednakost pred zakonom. 

S obzirom na izloženo podnosilac zahtjeva od Ustavnog 
suda Federacije traži mišljenje koje se odnosi na:

1. „Uzimajući u obzir član 40. stav 1. Zakona o postupku 
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), tražimo 
mišljenje vezano za momenat primjene presude Ustavnog suda 
Federacije, u drugostepenom postupku? Da li se u momentu 
odlučivanja donošenja drugostepenog rješenja, mora uzeti u 
obzir presuda Ustavnog suda Federacije koja je objavljena u 
„Službenim novinama Federacije BiH“, a kojom je određeni 
zakon ili propis proglašen neustavnim? Da li se treba uzeti u obzir 
propis koji je bio na snazi u momentu donošenja prvostepenog 
rješenja, kod odlučivanja u drugom stepenu, nezavisno što je u 
momentu odlučivanja drugostepenog organa objavljena presuda 
Ustavnog suda Federacije u  „Službenim novinama Federacije 
BiH“ o neustavnosti tog propisa koji se koristi kod odlučivanja 
u drugostepenom rješenju?

2. Uzimajući u obzir član 40. stav 1. Zakona o postupku 
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine i član 
169. Zakona o upravnom postupku, tražimo mišljenje vezano 

za izdavanje uvjerenja o službenim evidencijama organa, 
odnosno da li uvjerenja moraju sadržavati podatke o izvršnim i 
konačnim rješenjima (prvostepena i drugostepena rješenja), ali ne 
i pravomoćnim (pokrenut upravni spor na drugostepeno rješenje)?

3.Obzirom na posljedice koje proizvodi neustavnost zakona ili 
propisa kojim se utvrđuju obaveze za uplatu javnih prihoda, tražimo 
mišljenje da li obaveze koje su konačne, izvršne i pravomoćne 
je moguće naplatiti, iako su nastale iz zakona ili propisa koji je 
naknadno proglašen neustavnim? Da li se obaveze koje su konačne 
i izvršne, ali ne i pravomoćne trebaju brisati iz službenih evidencija 
organa, nakon proglašenja neustavnosti zakona ili propisa, jer 
nisu pravomoćne? Da li bi organ (Porezna uprava) po službenoj 
dužnosti trebao brisati na ime javnih prihoda nakon objave presude 
Ustavnog suda Federacije u „Službenim novinama Federacije 
BiH“, za nepravomoćne obaveze javnih prihoda?“

3.Prethodni postupak

U toku priprema za odlučivanje u ovom ustavno-sudskom 
predmetu, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se predmet Zahtjeva, 
odnosi na ustavno - pravno tumačenje pravne situacije koja nastaje 
u vezi sa posljedicama koje proizvodi neustavnost zakona ili propisa 
kojim se utvrđuje obaveza uplate javnih prihoda u budžete organa 
uprave i upravnih organizacija. Imajući u vidu navedeno, u ovom 
ustavno-sudskom predmetu nema u procesnom smislu druge strane 
u postupku kojoj bi se eventualno dostavio predmetni Zahtjev za 
davanje odgovora, što je u postupcima za davanje Mišljenja pravilo, 
sa rijetkim izuzecima zavisno od predmeta zahtjeva.  

4.Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član IV.B.3.7.d. (III)  
Osim ako ovim Ustavom nije drugačije utvrđeno:
(d) Zamjenici Premijera nadležni su za: 
(III) odlučivanje da li će zatražiti mišljenje Ustavnog suda; 

Član IV.C.3.12. b) i c)
Odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće, posebno 

ako: 
b) Sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog zakona ili drugi 

propis Federacije, nekog od kantona, grada ili bilo koje opštine 
nije u skladu sa ovim ustavom, takav zakon ili drugi propis neće se 
primjenjivati i ne stupa na snagu, ukoliko se ne izmijeni na način 
koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne odredi neke prijelazne mjere, 
koje ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci. 

c) Sud odlučuje u nekom ustavnom pitanju predočenom po 
članu IV. C. 10 (3), njegova odluka obavezujuća za sud koji je 
predočio dotično pitanje u vezi sa postupkom tokom kojega se ono 
javilo, te ima isti učinak kao u (b).

B. Zakon o postupku pred Ustavnim  sudom Federacije Bosne 
i Hercegovine 
(„Službene novine F BiH“, br.: 6/95 i 37/03) 

Član 40.
Usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis tijela federalne, 

kantonalne ili opštinske vlasti za koji Ustavni sud utvrdi da nije 
u skladu sa Ustavom neće se primjenjivati od dana objavljivanja 
presude Ustavnog suda u "Službenim novinama Federacije BiH", 
odnosno predloženi zakon ili drugi propis neće stupiti na snagu. 

Zakon ili drugi propis iz stava 1. ovog člana primjenjivat će 
se odnosno stupiti će na snagu od dana određenog u tom propisu 
ukoliko se izmijeni na način koji propiše Ustavni sud. 

Uzimajući u obzir sve okolnosti koje su od interesa za zaštitu 
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ustavnosti, a naročito posljedice koje utvrđeni nesklad proizvodi, 
odnose koji su uspostavljeni na osnovu takvog zakona ili drugog 
propisa, kao i interes pravne sigurnosti, Ustavni sud može utvrditi 
prijelazna rješenja koja ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci od 
dana objavljivanja presude Ustavnog suda u "Službenim novinama 
Federacije BiH" o utvrđenoj neskladnosti zakona ili drugog propisa 
sa Ustavom i o prijelaznim rješenjima.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH, broj: 40/10 i 18/16)

Član 60.
Djelovanje odluka Suda

Svako kome je povrijeđeno pravo konačnim ili pravomoćnim 
pojedinačnim aktom donosenim na osnovu odredbi koje su prestale 
da važe na osnovu odluke Suda, ima pravo tražiti od nadležnog 
tijela izmjenu tog pojedinačnog akta, a nadležno tijelo je dužno da 
ponovi postupak i uskladi akt sa odlukom Suda u roku od 90 dana 
od dana prijema zahtjeva. 

Ukoliko nadležni organ ne ponovi postupak i ne usaglasi 
akt sa odlukom Suda u roku iz stava 1. ovog člana, akt kojim je 
povrijeđeno pravo nekom licu prestaje da važi. 

Prijedlog za izmjenu konačnog ili pravomoćnog pojedinačnog 
akta iz stava 1. ovog člana, može se podnijeti u roku od dvije godine 
od dana objavljivanja odluke u “Službenim novinama Federacije 
BiH”, službenom glasilu kantona odnosno opštine.  

D.  Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima 
federalne uprave 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 58/02, 19/03, 38/05, 

2/06, 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11)

Član 8.
Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo 

finansija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom 
koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti 
finansija, i to: porezni sistem i poreznu politiku; praćenje 
ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema, u skladu sa 
Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonu o Centralnoj banci Bosne 
i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 1/97), carina, uvoznih 
dažbina, kreditnog i bankarskog sistema; sistem finansijskog 
poslovanja (papiri od vrijednosti i sanacija); obračunski sistem 
(računovodstvo, knjigovodstvo i bilanci); sistem osiguranja 
imovine i lica; sistem taksa; doprinosa i drugih dažbina i igara na 
sreću; sistem finansiranja javne potrošnje; izrada i izvršenje Budžeta 
Federacije i godišnje obračune Budžeta Federacije, nadzor nad 
izvršenjem Budžeta, budžetska inspekcija, trezorsko poslovanje; 
upravljanje novčanim tokovima; dnevno praćenje novčanih 
sredstava; obaveze i potraživanja i utvrđivanje dinamike praćenja 
i planiranja osiguranja nedostajućih sredstava; koncentracija 
finansijskih sredstava radi osiguranja finansijskog tržišta; javni dug 
i njegovo servisiranje; kontrola ostvarivanja Budžeta Federacije i 
druge poslove utvrđene zakonom.

U sastavu Federalnog ministarstva financija – Federalnog 
ministarstva finansija su: Porezna uprava, Carinska uprava i 
Finansijska policija.

Porezna uprava vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene 
zakonom.

Carinska uprava vrši upravne i druge stručne poslove 
utvrđene zakonom.

Finansijska policija vrši upravne i druge stručne poslove 
utvrđene zakonom.

E. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine 
(„Službene novine F BiH“, broj: 35/05)

II - POSLOVI ORGANA UPRAVE

1. Zajednička odredba

Član 10.
Organi uprave, iz okvira svoje nadležnosti, vrše sljedeće 

upravne i stručne poslove:
1) izvršavaju zakone i druge propise;
2) vrše upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih 

propisa;
3) donose podzakonske propise za provedbu zakona i drugih 

propisa;
4) pripremaju propise i daju preporuke iz oblasti 

zakonodavstva;
5) daju odgovore na pitanja organa zakonodavne i izvršne 

vlasti i pravnih i fizičkih lica koja se odnose na njihovu nadležnost;
6) prate stanje u oblastima za koje su osnovani i odgovaraju 

za stanje u tim oblastima;
7) obavljaju i druge upravne i stručne poslove određene 

zakonom i drugim propisima.
Poslovi iz stava 1. ovoga člana, vrše se na način utvrđen u 

odredbama čl. 11. do 25. ovoga Zakona.
3. Vršenje upravnog nadzora nad provedbom zakona i drugih 

propisa

Član 15.
Organi uprave upravni nadzor ostvaruju tako što vrše nadzor 

nad provedbom zakona i drugih propisa, kao i zakonito postupanje 
organa uprave i pravnih lica sa javnim ovlaštenjima u vršenju 
poslova iz njihove nadležnosti.

Upravni nadzor iz stava 1. ovoga člana, obuhvata:
1) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja 

donose organi uprave kojima se rješava u upravnim stvarima u 
upravnom postupku;

2) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja 
donose pravna lica sa javnim ovlaštenjima;

3) inspekcijski nadzor.

Član 16.
Nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja donose 

organi uprave kojima se rješava o upravnim stvarima u upravnom 
postupku vrši se putem rješavanja u drugostepenom upravnom 
postupku, u skladu sa ovlaštenjima koja po zakonu ima drugostepeni 
organ kada rješava u tom postupku.

F. Zakon o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 33/02, 28/04, 57/09, 

40/10, 27/12, 7/13,71/14 i    91/15)

VII - PRIJAVE

Član  20.  stav 1.
Porezna  prijava  je  prijava  porezne  obaveze  koju  je  porezni 

obaveznik dužan podnijeti Poreznoj upravi i sastoji se od izvještaja 
i drugih relevantnih dokumenata u vezi porezne obaveze tog lica.

Član 40.  st. 1. i 3.
Razrez  porezne  obaveze  je  unos  iznosa  porezne  obaveze 

poreznog obaveznika u evidenciju Porezne uprave.
Razrez  se  poništava  ili  mijenja  samo  ako  rukovodilac 

nadležnog  poreznog  ureda  ili  Komisija  za  rješavanje  poreznih 
žalbi  odredi  da  se  razrez  poništava  ili  mijenja.  Ovo  pravilo se 
neće  primijeniti  ako  se  razrez  mijenja  zbog  izmjene  porezne 
prijave od poreznog obaveznika

XVI - ŽALBE
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Član 76.
Na rješenje Porezne uprave kojim se utvrđuje dodatno 

razrezana porezna obaveza u postupku kontrole ili na poreznu 
prijavu koju je Porezna uprava podnijela u ime poreznog 
obaveznika, porezni obaveznik ima pravo žalbe. 

Porezni obaveznik ulaže žalbu nadležnom kantonalnom 
poreznom uredu ili Središnjem uredu Porezne uprave u roku od 
osam (8) radnih dana od dana donošenja rješenja.

Žalbu u prvom stepenu rješava nadležni kantonalni porezni 
ured ili Središnji ured Porezne uprave u roku od petnaest (15) 
radnih dana od dana podnošenja žalbe i donosi novo rješenje.

Žalba odlaže izvršenje rješenja.

G. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj 
upravi Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10)

Član 18.
Član 40. stav 3. mijenja se i glasi:
"Razrez se poništava ili mijenja samo ako rukovodilac 

mjerodavnog poreznog ureda odredi da se razrez poništava ili 
mijenja ili prema presudi mjerodavnoga suda. Ova se pravila 
neće primijeniti ako se razrez mijenja zbog izmjene porezne 
prijave od poreznog obaveznika.

Član 39.
U članu 76. st. 2. i 3. se mijenjaju i glase:
„Žalba  se  izravno  predaje  ili  šalje  poštom  organu  koji  

je donio prvostepeno rješenje u roku od osam (8) dana od dana 
prijema prvostepenog rješenja.

Kad  prvostepeni  organ  nađe  da  je  podnesena žalba 
dopuštena,   pravodobana   i   izjavljena   od   ovlaštenog   lica,   
a pobijano   rješenje   nije   u skladu sa   zakonom   zamijenio   
novim rješenjem, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 
osam (8) dana od dana prijema žalbe, poslati žalbu Ministarstvu 
na rješavanje.

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Ministarstvo, kao drugostepeni organ, rješava po žalbi u 

roku  od  trideset  (30)  dana  od  dana  prijema  žalbe  od  strane 
prvostepenog organa.“

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

H. Zakon o upravnom postupku
(„Službene novine F BiH“, broj: 2/98)

I - OSNOVNI  PRINCIPI

1.Važenje zakona

Član 1.
(1) Po ovom zakonu dužni su postupati organi uprave 

Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i 
organi uprave kantona-županije, kao i gradske i opštinske službe 
za upravu i drugi organi (u daljem tekstu: organi) kad u upravnim 
stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima, 
obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili drugih 
stranaka.

(2) Nadležna tijela kantona - županija mogu donositi 
dopunska pravila upravnog postupka koja moraju biti u skladu sa 
ovim zakonom.

(3) Po ovom zakonu dužna su postupati i preduzeća (društva), 
ustanove i druga pravna lica kad u obavljanju javnih ovlaštenja (u 
daljem tekstu: institucije koje imaju javne ovlaštenja) koja su im 
povjerena zakonom ili propisom gradskog ili opštinskog vijeća, 
rješavaju u upravnim stvarima.

2. Poseban postupak

Član 2.
Pojedina pitanja postupka za određenu upravnu oblast 

mogu se samo izuzetno, posebnim zakonom urediti drukčije 
nego što su uređena ovim zakonom, ako je to nužno za drugačije 
postupanje u tim pitanjima, s tim da ne mogu biti protivna 
principima ovog zakona.

3. Supsidijarna primjena zakona

Član 3.
U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan 

poseban postupak, postupa se po odredbama tog zakona, s tim 
da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja 
nisu uređena posebnim zakonom.

4. Princip zakonitosti

Član 4.
(1) Organi i institucije koji imaju javna ovlaštenja kada 

postupaju u upravnim stvarima dužni su da te stvari rješavaju 
na osnovu zakona i drugih propisa, kao i opštih akata institucija 
koje imaju javna ovlaštenja i koje one donose na osnovu javnih 
ovlaštenja.

(2) U upravnim stvarima u kojima je organ odnosno institucija 
koja ima javna ovlaštenja zakonom ili na zakonu zasnovanom 
propisu ovlašten da rješava po slobodnoj ocjeni, rješenje mora biti 
doneseno u granicama ovlaštenja i u skladu sa ciljem sa kojim je 
ovlaštenje dato.

(3) Pravila postupka utvrđena odredbama ovog zakona važe 
i za slučajeve u kojima je organ odnosno institucija koja ima javna 
ovlaštenja ovlašten da u upravnim stvarima rješava po slobodnoj 
ocjeni.

5. Zaštita prava građana i zaštita javnog interesa

Član 5.
(1) Kad organi i institucije koje imaju javna ovlaštenja vode 

postupak i rješavaju, dužni su da strankama omoguće da što lakše 
zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tom računa da ostvarivanje 
njihovih prava ne bude na štetu prava drugih lica niti u suprotnosti 
sa zakonom utvrđenim javnim interesom.

 (2) Kad službeno lice koje rješava neku upravnu stvar, s 
obzirom na postojeće činjenično stanje, sazna ili ocijeni da određena 
stranka ima osnova za ostvarenje nekog prava, upozoriće je na to.

(3) Ako se na osnovu zakona strankama nalažu kakve 
obaveze, prema njima će se primjenjivati one mjere predviđene 
propisima koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama postiže 
cilj zakona.

9. Ocjena dokaza

Član 9.
Koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje ovlašteno 

službeno lice po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i brižljive 
ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na 
osnovu rezultata cjelokupnog postupka.

10. Samostalnost u rješavanju

Član 10.
(1) Organ vodi upravni postupak i donosi rješenje samostalno 

u okviru ovlaštenja datih zakonom, drugim propisima i opštim 
aktima.

(2) Ovlašteno službeno lice organa nadležnog za vođenje 
postupka samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti, i na podlozi 
utvrđenih činjenica i okolnosti primjenjuje propise, odnosno opšte 
akte na konkretni slučaj.

11. Pravo žalbe
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Član 11.
(1) Protiv rješenja donesenog u prvom stepenu stranka ima 

pravo žalbe. Samo zakonom može se propisati da u pojedinim 
upravnim stvarima žalba nije dopuštena, i to ako se na drugi način 
osigura zaštita prava i zakonitosti.

(2) Ako nema organa uprave drugog stepena, žalba protiv 
prvostepenog rješenja može se izjaviti samo kad je to zakonom 
predviđeno. Tim zakonom odredit će se i organ koji će rješavati 
po žalbi.

(3) Pod uslovima iz ovog zakona stranka ima pravo žalbe 
i kad prvostepeni organ nije u određenom roku donio rješenje o 
njenom zahtjevu.

(4) Protiv rješenja donesenog u drugom stepenu žalba nije 
dopuštena.

12. Konačnost rješenja

Član 12.
Rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti redovno pravno 

sredstvo (žalba) u upravnom postupku (konačno u upravnom 
postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, odnosno kojim 
su stranci određene neke obaveze, može se poništiti, ukinuti ili 
izmijeniti samo u slučajevima koji su ovim ili drugim zakonom 
predviđeni.

13. Pravomoćnost rješenja

Član 13.
Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti 

pokrenuti upravni spor (pravomoćno rješenje), a kojim je stranka 
stekla određena prava, odnosno kojim su stranci određene 
neke obaveze, može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u 
slučajevima koji su ovim ili drugim zakonom predviđeni.

3. Uvjerenja

Član 169.
(1) Organi su dužni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave  

(certifikate, potvrde i dr.) o činjenicama o kojima vode službenu 
evidenciju.

(2) Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, institucije koje 
imaju javna ovlaštenja, kao i druga pravna lica i institucije, izdaju 
uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama u vezi sa poslovima 
koje u skladu sa zakonom obavljaju te institucije odnosno pravna 
lica i institucije.

(3) Uvjerenja i druge isprave o činjenicama o kojima se 
vodi službena evidencija moraju se izdavati u skladu sa podacima 
službene evidencije. Takva uvjerenja, odnosno druge isprave imaju 
značaj javne isprave.

(4) Pod službenom evidencijom podrazumijevaju se 
evidencije koje su ustanovljene zakonom ili drugim propisom, ili 
opštim aktom institucije koja ima javna ovlaštenja odnosno druga 
pravna lica i institucije.

(5) Uvjerenje i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi 
službena evidencija izdaju se stranci na usmeni zahtjev, po pravilu, 
istog dana kada je stranka zatražila izdavanje uvjerenja odnosno 
druge isprave, a najkasnije u roku od pet dana, ako propisom iz 
stava 4. ovog člana, kojim je ustanovljena službena evidencija, nije 
drukčije određeno.

(6) Ako organi, pravna lica i institucije iz st. 1. i 2. ovog 
člana, odbiju zahtjev za izdavanje uvjerenja, odnosno druge 
isprave dužni su da o tome donesu posebno rješenje. Ako u roku 
od pet dana od dana podnošenja zahtjeva ne izdaju uvjerenje, 
odnosno drugu ispravu, niti donesu i dostave stranci rješenje o 
odbijanju zahtjeva, smatra se da je zahtjev odbijen.

(7) Ako stranka, na osnovu dokaza kojima raspolaže, 
smatra da joj uvjerenje, odnosno druga isprava nije izdata u 
skladu sa podacima iz službene evidencije, može zahtijevati 
izmjenu uvjerenja, odnosno druge isprave. Organ, odnosno 
pravno lice i institucije dužan da donese posebno rješenje, 
ako odbije zahtjev stranke da joj izmijeni, odnosno izda novo 
uvjerenje ili drugu ispravu. I u tom slučaju važi rok od pet dana 
od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje novog uvjerenja, 
odnosno druge isprave, a ako to ne bude učinjeno u tom roku, 
smatra se da je zahtjev odbijen.

7. Rješavanje drugostepenog organa o žalbi

Član 236.
(1) Ako je žalba nedopuštena, nepravovremena ili 

izjavljena od neovlaštenog lica, a prvostepeni organ je propustio 
da je zbog toga odbaci, odbacit će je rješenjem organ koji je 
nadležan za rješavanje o žalbi.

(2) Ako žalbu ne odbaci, drugostepeni organ uzima 
predmet u rješavanje.

(3) Drugostepeni organ može odbiti žalbu, poništiti 
rješenje u cijelosti ili djelomično, ili ga izmijeniti.

Član 237.
(1) Drugostepeni organ će odbiti žalbu kad utvrdi da je 

postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je 
rješenje pravilno i na zakonu zasnovano, a žalba neosnovana.

(2) Drugostepeni organ će odbiti žalbu i kad nađe da je u  
prvostepenom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da 
nisu mogli utjecati na rješenje stvari.

(3) Kad drugostepeni organ nađe da je prvostepeno rješenje 
na zakonu zasnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih 
koji su u rješenju navedeni, on će u svom rješenju izložiti te 
razloge, a žalbu odbiti.

Član 238.
(1) Ako drugostepeni organ utvrdi da je u prvostepenom 

postupku učinjena nepravilnost koja čini rješenje ništavim 
(član 264.) proglasit će takvo rješenje ništavim, kao i onaj dio 
postupka koji je obavljen poslije te nepravilnosti

(2) Ako drugostepeni organ utvrdi da je prvostepeno 
rješenje donio nenadležan organ, poništit će to rješenje po 
službenoj dužnosti i dostaviti predmet nadležnom organu na 
rješavanje.

Član  239.
(1) Ako drugostepeni organ utvrdi da su u prvostepenom 

postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da se u 
postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od 
utjecaja na rješenje stvari, ili da je dispozitiv pobijanog rješenja 
nejasan ili je u protivrječnosti sa obrazloženjem, on će upotpuniti 
postupak i otkloniti izložene nedostatke bilo sam, bilo preko 
prvostepenog organa ili kog drugog zamoljenog organa, a ti 
organi su dužni postupiti po traženju drugostepenog organa. Ako 
drugostepeni organ nađe da se na podlozi činjenica utvrđenih u 
upotpunjenom postupku stvar mora riješiti drugačije nego što je 
riješena prvostepenim rješenjem, on će svojim rješenjem poništiti 
prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar.

(2) Ako drugostepeni organ nađe da će nedostatke 
prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni 
organ, on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i 
vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. U 
tom slučaju drugostepeni organ je dužan svojim rješenjem da 
ukaže prvostepenom organu u kom pogledu treba upotpuniti 
postupak, a prvostepeni organ je dužan u svemu da postupi po 
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drugostepenom rješenju i bez odgađanja,  a najkasnije u roku 
od 15 dana od dana prijema predmeta, da donese novo rješenje. 
Protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe.

Član 240.
(1) Ako drugostepeni organ utvrdi da su u prvostepenom 

rješenju pogrešno ocijenjeni dokazi, da je iz utvrđenih činjenica 
izveden pogrešan zaključak u pogledu činjeničnog stanja, 
da je pogrešno primijenjen pravni propis na osnovu koga se 
rješava stvar, da je u istoj upravnoj stvari već jednom poništeno 
prvostepeno rješenje, a posebno ako prvostepeni organ nije u 
svemu postupio po drugostepenom rješenju ili ako nađe da je na 
osnovu slobodne ocjene trebalo donijeti drugačije rješenje, on 
će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti 
stvar.

(2) Ako drugostepeni organ utvrdi da je rješenje pravilno 
u pogledu utvrđenih činjenica i u pogledu primjene zakona, ali 
da se cilj zbog koga je rješenje doneseno može postići i drugim 
sredstvima povoljnijim za stranku, izmijenit će prvostepeno 
rješenje u tom smislu.

Član 241.
(1) Radi pravilnog rješenja stvari drugostepeni organ može 

povodom žalbi izmijeniti prvostepeno rješenje u korist žalioca 
i mimo zahtjeva postavljenog u žalbi, a u okviru zahtjeva 
postavljenog u prvostepenom postupku, ako se tim ne vrijeđa 
pravo drugog lica.

(2) S istim ciljem drugostepeni organ može povodom 
žalbe izmijeniti prvostepeno rješenje na štetu žalioca, ali samo 
iz nekog od razloga predviđenih u čl. 260., 263. i 264. ovog 
zakona.

Član 242.
(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na rješenje, u 

skladu se primjenjuju i na rješenja koja se donose po žalbi.
(2) U obrazloženju drugostepenog rješenja moraju se 

ocijeniti i svi navodi žalbe. Ako je već prvostepeni organ u 
obrazloženju svog rješenja pravilno ocijenio navode koji se u 
žalbi iznose, drugostepeni organ se može u svom rješenju samo 
pozvati na razloge iznesene u prvostepenom rješenju.

XVII - IZVRŠENJE RJEŠENJA I ZAKLJUČAKA

1. Opšte odredbe

Član 267. 
(1)  Rješenje  doneseno  u  upravnom  postupku  izvršava  

se pošto postane izvršno.
(2) Prvostepeno rješenje postaje izvršno:
1) istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena;
2) dostavom stranci, ako žalba nije dopuštena;
3) dostavom stranci, ako žalba ne odgađa izvršenje;
4)  dostavom  stranci  rješenja  kojim  se  žalba  odbacuje  

ili odbija.
(3) Drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno 

prvostepeno rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci.
(4) Ako je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet 

izvršenja  može  izvršiti  u  ostavljenom  roku,  rješenje  postaje 
izvršno  istekom  tog  roka.  Ako  rješenjem  nije  određen  rok  
za izvršenje radnje, rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana 
od dana  donošenja  rješenja.  Rješenjem  ostavljeni  rok  za  
izvršenje rješenja, odnosno propisani rok od 15 dana za izvršenje 
počinje da  teče  od  dana  kad  rješenje,  u  smislu  st.  2.  i  3.  
ovog  člana, postane izvršno.

(5)  Izvršenje  se  može  provesti  i  na  osnovu  zaključenog 

poravnanja,  ali  samo  protiv  lica  koje  je  učestvovalo  u  
zaključivanju poravnanja.

(6) Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka koje 
u postupku  učestvuju  sa  identičnim  zahtjevima,  žalba  koju  
podnese bilo koja od tih stranaka, sprječava izvršnost rješenja.

(7) Nakon isteka roka od pet godina od dana kad je rješenje 
postalo izvršno, ne može se tražiti njegovo izvršenje.

I. Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o upravnom 
postupku
(„Službene novine F BiH“, broj: 48/99)

Član 1.
U Zakonu o upravnom postupku (“Službene novine 

Federacije BiH”, broj: 2/98) u članu 2. u drugom redu iza riječi 
“posebnim” dodaje se riječ “federalnim”.

Član 2.
U  članu  3.  u  prvom  redu  iza  riječi  “je”  dodaje  se  riječ 

“federalnim“.

5.  Praksa Ustavnog suda Federacije

Presuda, broj: U-48/19 od 21.4.2020. godine („Službene 
novine Federacije BiH“, broj: 31/20)

6.  Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije 

Zahtjev za davanje mišljenja  u vezi sa posljedicama 
koje proizvodi neustavnost zakona ili propisa kojim se utvrđuje 
obaveza uplate javnih prihoda u budžete organa uprave i upravnih 
organizacija, podnijela je Zamjenica Premijera Federacije Bosne 
i Hercegovine. U skladu sa članom IV.B.3.7.d. (III) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici Premijera Federacije 
Bosne i Hercegovine su ovlašteni za podnošenje zahtjeva za 
traženje mišljenja Ustavnog suda Federacije

 Konkretno, zahtjev za davanje mišljenja se, prema 
navodima podnosioca zahtjeva,  odnosi na taksativno navedene 
odluke ovog suda vezano za ustavna pitanja u odnosu na razrez  
komunalne takse na firmu. 

6.1.  Analizom tih odluka utvrđeno je da su u 60  odluka 
donesene presude kojima se odlučivalo o postavljenom 
ustavnom pitanju koja su se rješavajući po tužbi pojavila u 
upravnim sporovima pred kantonalnim sudovima u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, i to u upravnoj stvari razreza komunalne 
takse na istaknutu firmu. Isto tako je utvrđeno da je doneseno 
osam rješenja o neizvršenju presuda Ustavnog suda Federacije. 
Kantonalni sudovi koji su postavljali ustavna pitanja pred 
Ustavnim sudom Federacije su: Kantonalni sud Zenica, 
Kantonalni sud Bihać, Kantonalni sud Mostar, Kantonalni 
sud široki Brijeg, Kantonalni sud Tuzla, Kantonalni sud Novi 
Travnik, Kantonalni sud Sarajevo, Kantonalni sud Goražde i 
Kantonalni sud Odžak.

Postavljena ustavna pitanja odnosila su se na plaćanje 
komunalne takse na istaknutu firmu, njihova visina propisana 
odlukama zavisi od djelatnosti koju obavljaju kao i način 
plaćanja takse. Rješavajući po predočenim ustavnim pitanjima 
od strane kantonalnih sudova, ovaj sud je analizom donesenih 
odluka utvrdio da je jedini i pretežni kriterij za određivanje 
visine komunalne takse vrsta djelatnosti i ostvareni prihodi od te 
djelatnosti, pa je iz tih razloga utvrdio da postoji povreda odredbe 
člana II.A. 2.1. c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je 
propisano pravo na jednakost pred zakonom svih lica.

Imajući u vidu donesene odluke, a u skladu sa članom 
IV.C.3.12. b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano 
je, da ako Sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog zakona ili drugi 
propis  Federacije nekog kantona, grada ili bilo koje opštine nije 
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u skladu sa ustavom, takav zakon ili propis neće se primjenjivati 
i ne stupa na snagu, ukoliko se ne izmijeni na način koji odredi 
Sud, ili dok Sud ne odredi neke prijelazne mjere, koje ne mogu 
biti na snazi duže od šest mjeseci. U konkretnom slučaju, Sud je 
odlučivao o predočenom ustavnom pitanju od strane kantonalnih 
sudova u skladu sa članom IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine i njegova odluka je obavezujuća za sve, a posebno 
za sudove koji su predočili to ustavno pitanje. To, imajući u vidu 
da ustavno pitanje postavljaju samo sudovi u odnosu na konkretne 
predmete, a da nisu ograničeni samo na propise koji su na snazi, 
nego i na propise koji su bili na snazi u vrijeme odlučenja od strane 
drugostepenog organa, što znači da, osim opšteg dejstva odluka 
Suda od dana objavljivanja presude u službenim glasilima, kada su 
u pitanju zahtjevi podneseni od strane redovnih sudova (kantonalni 
i Vrhovni sud), dejstvo presude ovog Suda je retroaktivno iz 
razloga što redovni sudovi moraju okončati konkretan predmet 
za koji se i postavilo ustavno pitanje.  Također ukazujemo, da ako 
je stranci povrijeđeno pravo konačnim ili pravomoćnim aktom 
donesenim na osnovu odredbe koje su prestale da se primjenjuju 
na osnovu odluke Suda, ta stranka ima pravo u skladu sa članom 
60. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10 i 18/16) tražiti 
od nadležnog tijela izmjenu tog akta, a nadležno tijelo dužno je 
da ponovi postupak i usaglasi akt sa odlukom Suda u roku od 90 
dana od dana prijema zahtjeva. Prijedlog za izmjenu konačnog ili 
pravomoćnog pojedinačnog akta može se podnijeti u roku od dvije 
godine od dana objavljivanja odluke Suda u „Službenim novinama 
Federacije BiH“, službenom glasilu kantona odnosno opštine.

7.  I ako su navodi u podnesenom zahtjevu dijelom 
nejasni za davanje mišljenja, a posebno apostrofirajući da se 
traži mišljenje vezano za primjenu presude Ustavnog suda 
Federacije u postupku drugostepenog rješavanja, izdavanje 
uvjerenja o izmirenim odnosno neizmirenim poreznim 
obavezama, izdavanje uvjerenja u kojima se unose podaci o 
javnim prihodima koji su utvrđeni u drugostepenog rješenjima, 
to u odnosu na postavljena tri pitanja, u mjeri u kojoj je zahtjev 
pogodan za davanje mišljenja, Ustavni sud Federacije utvrđuje 
sljedeće: 

7.1 Prvo pitanje „Uzimajući u obzir član 40. stav 1. Zakona 
o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), tražimo 
mišljenje vezano za momenat primjene presude Ustavnog suda 
Federacije, u drugostepenom postupku? Da li se u momentu 
odlučivanja donošenja drugostepenog rješenja, mora uzeti u 
obzir presuda Ustavnog suda Federacije koja je objavljena u 
„Službenim novinama Federacije BiH“, a kojom je određeni 
zakon ili propis proglašen neustavnim? Da li se treba uzeti u obzir 
propis koji je bio na snazi u momentu donošenja prvostepenog 
rješenja, kod odlučivanja u drugom stepenu, nezavisno što je u 
momentu odlučivanja drugostepenog organa objavljena presuda 
Ustavnog suda Federacije, u  „Službenim novinama Federacije 
BiH“ o neustavnosti tog propisa koji se koristi kod odlučivanja u 
drugostepenom rješenju?“

Federalno ministarstvo finansija, kao organ uprave, u skladu 
sa članom 10. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, između ostalog vrši upravni nadzor nad 
provedbom zakona i drugih propisa. Navedeni upravni nadzor 
organi uprave ostvaruju tako što vrše nadzor nad provedbom 
zakona i drugih propisa, kao i zakonito postupanje organa uprave 
i pravnih lica sa javnim ovlaštenjima u vršenju poslova iz njihove 
nadležnosti. Upravni nadzor između ostalog obuhvata i nadzor 
nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja donose organi 
uprave kojima se rješava u upravnim stvarima u upravnom 
postupku. Nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja 
donose organi uprave kojima se rješava o upravnim stvarima u 
upravnom postupku vrši se putem rješavanja u drugostepenom 

upravnom postupku, u skladu sa ovlaštenjima koja po zakonu 
ima drugostepeni organ kada rješava u tom postupku. U skladu 
sa spomenutim određenjem,    članom 20. Zakona o poreznoj 
upravi Federacije Bosne i Hercegovine, porezna prijava je 
prijava porezne obaveze koju je porezni obaveznik dužan 
podnijeti Poreznoj upravi i sastoji se od izvještaja i drugih 
relevantnih dokumenata u vezi porezne obaveze tog lica. U 
skladu sa članom 76. navedenog Zakona, na rješenje Porezne 
uprave kojim se utvrđuje dodatno razrezana porezna obaveza u 
postupku kontrole ili na poreznu prijavu koju je Porezna uprava 
podnijela u ime poreznog obaveznika, porezni obaveznik ima 
pravo žalbe. Kako prvostepeno rješenje doneseno od strane 
Porezne uprave nije konačno, nego je tužilac uložio žalbu 
Federalnom ministarstvu finansija, taj organ treba da okonča 
postupak po žalbi i primijeni propis koji je bio na snazi u vrijeme 
donošenja prvostepenog rješenja od strane Porezne uprave sve 
do moneta kada je eventualno taj propis presudom ovog suda 
ocijenjen kao neustavan, odnosno danom objave te presude u 
službenim glasilima. No, ukoliko je u postupku pred redovnim 
sudom ukinuto ili poništeno rješenje Federalnog ministarstva 
finansija, isto je dužno postupati po odluci i uputama tog suda 
iz presude. Također, dužno je da postupi po posebnom zahtjevu 
stranke ukoliko je stranka uložila poseban pravni lijek odnosno 
tražila izmjenu tog pojedinačnog akta u skladu sa članom 60. 
Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 
poštujući procedure i rokove koji su propisani pomenutim 
članom.

7.2. Drugo pitanje „Uzimajući u obzir član 40. stav 1. 
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne 
i Hercegovine i član 169. Zakona o upravnom postupku, 
tražimo mišljenje vezano za izdavanje uvjerenja o službenim 
evidencijama organa, odnosno da li uvjerenja moraju sadržavati 
podatke o izvršnim i konačnim rješenjima (prvostepena i 
drugostepena rješenja), ali ne i pravomoćnim (pokrenut upravni 
spor na drugostepeno rješenje)?„ 

Član 169. Zakona o upravnom postupku propisano je, 
da su organi dužni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave  
(certifikate, potvrde i dr.) o činjenicama o kojima vode službenu 
evidenciju. Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, institucije koje 
imaju javna ovlaštenja, kao i druga pravna lica i institucije, 
izdaju uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama u vezi 
sa poslovima koje u skladu sa zakonom obavljaju te institucije 
odnosno pravna lica i institucije. Uvjerenja i druge isprave 
o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija moraju 
se izdavati u skladu sa podacima službene evidencije. Takva 
uvjerenja, odnosno druge isprave imaju značaj javne isprave. 
Pod službenom evidencijom podrazumijevaju se evidencije koje 
su ustanovljene zakonom ili drugim propisom, ili opštim aktom 
institucije koja ima javna ovlaštenja. 

Kad je u pitanju Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne 
i Hercegovine, članom 40., propisano je da je razrez porezne 
obaveze unos iznosa porezne obaveze poreznog obaveznika 
u evidenciju Porezne uprave. Razrez porezne obaveze se 
poništava ili mijenja samo ako rukovodilac mjerodavnog 
poreznog ureda odredi da se razrez poništava ili mijenja. Ova 
se pravila neće primijeniti ako se razrez mijenja zbog izmjene 
porezne prijave od poreznog obaveznika. Pored pomenutog, u 
skladu sa članom 153. Zakona o organizaciji organa uprave u 
Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je Pravilnik o uredskom 
poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 96/19), gdje je propisan način vođenja 
evidencija na obrascu 3. i 4. ovog Pravilnika kad su u pitanju podaci 
o rješavanju predmeta u prvostepenom i drugostepenom postupku. 
Iz istih obrazaca je vidljivo da se u evidenciju unose svi podaci o 
predmetu do okončanja upravnog spora ukoliko je pokrenut upravni 
spor po donesenom konačnom rješenju. Prema tome, iz naprijed 
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navedenog proizilazi da uvjerenje treba da sadrži sve podatke po 
donesenom rješenju bez obzira da li je ono konačno i izvršno i da 
li je u konkretnom slučaju primijenjen propis koji je bio na snazi u 
vrijeme donošenja prvostepenog rješenja ili nadležni organ postupa 
po donesenoj presudi ovog suda. 

7.3. Treće pitanje „Obzirom na posljedice koje proizvodi 
neustavnost zakona ili propisa kojim se utvrđuju obaveze za uplatu 
javnih prihoda, tražimo mišljenje da li obaveze koje su konačne, 
izvršne i pravomoćne je moguće naplatiti, iako su nastale iz zakona 
ili propisa koji je naknadno proglašen neustavnim? Da li se obaveze 
koje su konačne i izvršne, ali ne i pravomoćne trebaju brisati iz 
službenih evidencija organa, nakon proglašenja neustavnosti zakona 
ili propisa, jer nisu pravomoćne? Da li bi organ (Porezna uprava) 
po službenoj dužnosti trebao brisati na ime javnih prihoda nakon 
objave Presude Ustavnog suda Federacije u „Službenim novinama 
Federacije BiH“, za nepravomoćne obaveze javnih prihoda?“

U skladu sa članom 12.  Zakona o upravnom postupku 
rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti redovno pravno sredstvo 
(žalba) u upravnom postupku (konačno u upravnom postupku), 
a kojim je stranka stekla neko pravo, odnosno kojim su stranci 
određene neke obaveze, može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti 
samo u slučajevima koji su ovim ili drugim zakonom predviđeni. 
Članom 13. navedenog Zakona određeno je da rješenje protiv koga 
se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor (pravomoćno 
rješenje), a kojim je stranka stekla određena prava, odnosno kojim 
su stranci određene neke obaveze, može se poništiti, ukinuti ili 
izmijeniti samo u slučajevima koji su ovim ili drugim zakonom 
predviđeni. Članom 267. Zakona o upravnom postupku određeno 
je da se rješenje doneseno u upravnom postupku  izvršava pošto 
postane izvršno. Prvostepeno rješenje postaje izvršno: istekom roka 
za žalbu, ako žalba nije izjavljena, dostavom stranci, ako žalba 
nije dopuštena, dostavom stranci, ako žalba ne odgađa izvršenje, 
dostavom  stranci  rješenja  kojim  se  žalba  odbacuje  ili odbija. 
Drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno rješenje 
postaje izvršno kad se dostavi stranci. 

Imajući u vidu navedeno, obaveza utvrđena konačnim, 
pravomoćnim i izvršnim rješenjem može se izvršiti, odnosno može 
se izvršiti prinudna uplata javnih prihoda ako su obaveze uplate 
nastale prije nego što je presudom ovog suda koja je objavljena u 
službenom glasilu utvrđena neustavnost propisa koji je bio osnov 
za donošenje spomenutog rješenja. Sve obaveze koje nisu utvrđene 
konačnim, pravomoćnim i izvršnim rješenjem, a nakon objave 
presude ovog suda  treba riješiti imajući u vidu da se određeni 
zakon odnosno odredba  ne mogu primjenjivati od dana objave 
odluke Suda kojom je utvrđena neustavnost.

Mišljenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ 
i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno 
u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata 
Senjak, sudije Suda. 

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine 

Aleksandra Martinović 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE   
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE            

         
  

Broj: U-4/20
Sarajevo,  19.05.2020. godine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o 
zahtjevu zamjenice Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, za 
davanje Mišljenja u svezi s posljedicama koje proizvodi neustavnost 
zakona ili propisa kojim se utvrđuje obveza uplate javnih prihoda 
u proračune organa uprave i upravnih organizacija, u smislu članka 
IV.B.3.7.d. (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
Suda bez javne rasprave održanoj dana  19.05.2020. godine, utvrdio 
je sljedeće: 

M I Š LJ E NJ E 
1.Podnositeljica zahtjeva i predmet zahtjeva

Zamjenica Premijera Federacije Bosne i Hercegovine 
(u daljnjem tekstu: podnositeljica zahtjeva), podnijela je dana 
21.01.2020. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine 
(u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) Zahtjev za davanje 
Mišljenja, broj: 02/2-02-2/2020, od 20.01.2020. godine (u daljnjem 
tekstu: Zahtjev), u svezi s posljedicama koje proizvodi neustavnost 
zakona ili propisa kojim se utvrđuje obveza uplate javnih prihoda u 
proračune organa uprave i upravnih organizacija. 

U smislu članka IV.B.3.7.d. (III)  Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine 
su ovlašteni za podnošenje zahtjeva za traženje mišljenja Ustavnog 
suda Federacije.

2.Bitni navodi Zahtjeva

Sukladno članku IV.B.3.7.d.(III) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, podnositeljica zahtjeva je podnijela Ustavnom sudu 
Federacije zahtjev za davanje mišljenja u svezi s posljedicama 
koje proizvodi neustavnost zakona ili propisa kojim se utvrđuje 
obveza uplate javnih prihoda u proračune organa uprave i upravnih 
organizacija. U okviru Zahtjeva dostavljen je i spisak presuda 
Ustavnog suda Federacije kojim su propisi proglašeni neustavnim, a 
na koje se direktno odnose upiti iz Zahtjeva. U svrhu razumijevanja 
postavljenih pitanja iz Zahtjeva, navedene su i određene zakonske 
odredbe.  

Naime, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Porezna uprava) je sukladno članku 8. Zakona 
o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 
8/06, 61/06, 52/09 i 48/11) u sastavu Federalnog ministarstva 
financija/Federalnog ministarstva finansija (u daljnjem tekstu: 
Federalno ministarstvo financija) koja  vrši upravne i druge stručne 
poslove utvrđene zakonom. Poslovi i nadležnost Porezne uprave 
su propisani Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 33/02, 28/04, 
57/09, 40/10, 27/12, 7/13,71/14 i 91/15), gdje je između ostalog 
navedeno, da je Porezna uprava nadležna za razrez i naplatu točno 
pobrojanih javnih prihoda. 

U članku 76. Zakona o  Poreznoj upravi Federacije Bosne i 
Hercegovine, je propisano da na rješenje Porezne uprave kojim se 
utvrđuje dodatno razrezana porezna obveza u postupku kontrole ili 
na poreznu prijavu koju je Porezna uprava podnijela u ime poreznog 
obveznika, porezni obveznik ima pravo priziva koji dostavlja 
Federalnom ministarstvu financija, kao drugostupanjskom organu, 
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za donošenje drugostupanjskog rješenja o dodatno razrezanim 
poreznim obvezama. Obzirom da je jasno navedeno u članku 
76. stavak 5. Zakona o  Poreznoj upravi Federacije Bosne i 
Hercegovine da „priziv odlaže izvršenje rješenja“, rješenja o 
dodatno razrezanim poreznim obvezama Porezne uprave nisu 
konačna i izvršna. Isto tako je navedeno da je članak 76. Zakona 
o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine usuglašen s 
člankom 11. Zakona o upravnom postupku („Službene novine 
Federacije BiH“, br.: 2/98 i 48/99). 

Sukladno članku 16.,  a u svezi s člankom 10. točka 
2  Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), 
Federalno ministarstvo financija nadležno je da rješava po 
prizivima u drugostupanjskom upravnom postupku, te shodno 
članku 12. Zakona o upravnom postupku, rješenja Porezne 
uprave o dodatno razrezanim poreznim obvezama postaju 
konačna i izvršna, ali ne i pravomoćna shodno članku 13. 
Zakona o upravnom postupku. 

Nadalje, Porezna uprava, sukladno članku 169. Zakona o 
upravnom postupku, izdaje uvjerenja o (ne)izmirenim poreznim 
obvezama, o kojima vodi službene evidencije kao organ 
koji je nadležan za prikupljanje određenih javnih prihoda. U 
pomenutim uvjerenjima unose se i podaci o javnim prihodima 
(dodatno razrezane porezne obveze) koji su utvrđeni gore 
navedenim drugostupanjskim rješenjima. Uvjerenja o (ne)
izmirenim poreznim obvezama koje izdaje Porezna uprava 
se koriste i u drugim propisima kao dokaz sticanja određenog 
prava ili utvrđivanja obveza  fizičkim i pravnim osobama, te bi 
sadržaj Uvjerenja trebao biti sukladan Ustavu Federacije Bosne 
i Hercegovine, i pružiti jednakost pred zakonom. 

 S obzirom na izloženo podnositeljica zahtjeva od Ustavnog 
suda Federacije traži mišljenje koje se odnosi na:

1.„Uzimajući u obzir članak 40. stavak 1. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), tražimo 
mišljenje vezano za momenat primjene presude Ustavnog 
suda Federacije, u drugostupanjskom postupku? Da li se u 
momentu odlučivanja donošenja drugostupanjskog rješenja, 
mora uzeti u obzir presuda Ustavnog suda Federacije koja je 
objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, a kojom je 
određeni zakon ili propis proglašen neustavnim? Da li se treba 
uzeti u obzir propis koji je bio na snazi u momentu donošenja 
prvostupanjskog rješenja, kod odlučivanja u drugom stupnju, 
neovisno što je u momentu odlučivanja drugostupanjskog organa 
objavljena presuda Ustavnog suda Federacije u  „Službenim 
novinama Federacije BiH“ o neustavnosti tog propisa koji se 
koristi kod odlučivanja u drugostupanjskom rješenju?

2.Uzimajući u obzir članak 40. stavak 1. Zakona o postupku 
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine i članak 
169. Zakona o upravnom postupku, tražimo mišljenje vezano za 
izdavanje uvjerenja o službenim evidencijama organa, odnosno 
da li uvjerenja moraju sadržavati podatke o izvršnim i konačnim 
rješenjima (prvostupanjska i drugostupanjska rješenja), ali ne 
i pravomoćnim (pokrenut upravni spor na drugostupanjsko 
rješenje)?

3.Obzirom na posljedice koje proizvodi neustavnost 
zakona ili propisa kojim se utvrđuju obveze za uplatu javnih 
prihoda, tražimo mišljenje da li obveze koje su konačne, izvršne 
i pravomoćne je moguće naplatiti, iako su nastale iz zakona ili 
propisa koji je naknadno proglašen neustavnim? Da li se obveze 
koje su konačne i izvršne, ali ne i pravomoćne trebaju brisati 
iz službenih evidencija organa, nakon proglašenja neustavnosti 
zakona ili propisa, jer nisu pravomoćne? Da li bi organ (Porezna 
uprava) po službenoj dužnosti trebao brisati na ime javnih 

prihoda nakon objave presude Ustavnog suda Federacije u 
„Službenim novinama Federacije BiH“, za nepravomoćne 
obveze javnih prihoda?“

3.Prethodni postupak

U tijeku priprema za odlučivanje u ovom ustavno-sudskom 
predmetu, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se predmet Zahtjeva,  
odnosi na  ustavno - pravno tumačenje pravne situacije koja nastaje 
u svezi s posljedicama koje proizvodi neustavnost zakona ili propisa 
kojim se utvrđuje obveza uplate javnih prihoda u proračune organa 
uprave i upravnih organizacija. Imajući u vidu navedeno, u ovom 
ustavno-sudskom predmetu nema u procesnom smislu druge strane 
u postupku kojoj bi se eventualno dostavio predmetni Zahtjev za 
davanje odgovora, što je u postupcima za davanje Mišljenja pravilo, 
s rijetkim izuzecima ovisno od predmeta zahtjeva.  

4.Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Članak IV.B.3.7.d. (III)  
Osim ako ovim Ustavom nije drugačije utvrđeno:
(d) Zamjenici Premijera nadležni su za: 
(III) odlučivanje da li će zatražiti mišljenje Ustavnog suda; i

Članak IV.C.3.12. b) i c)
Odluke Ustavnog suda konačne su i obvezujuće, posebice 

ako: 
b) Sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog zakona ili 

drugi propis Federacije, nekog od kantona, grada ili bilo koje 
općine nije sukladan s ovim ustavom, takav zakon ili drugi 
propis neće se primjenjivati i ne stupa na snagu, ukoliko se ne 
izmijeni na način koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne odredi 
neke prijelazne mjere, koje ne mogu biti na snazi duže od šest 
mjeseci. 

c) Sud odlučuje u nekom ustavnom pitanju predočenom po 
članku IV. C. 10 (3), njegova odluka obvezujuća za sud koji je 
predočio dotično pitanje u svezi s postupkom tijekom kojega se 
ono javilo, te ima isti učinak kao u (b).

B. Zakon o postupku pred Ustavnim  sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine F BiH“, br.: 6/95 i 37/03) 

Članak 40.
Usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis tijela 

federalne, kantonalne ili općinske vlasti za koji Ustavni sud 
utvrdi da nije sukladan Ustavu neće se primjenjivati od dana 
objavljivanja presude Ustavnog suda u "Službenim novinama 
Federacije BiH", odnosno predloženi zakon ili drugi propis neće 
stupiti na snagu. 

Zakon ili drugi propis iz stavka 1. ovog članka primjenjivat 
će se odnosno stupiti će na snagu od dana određenog u tom 
propisu ukoliko se izmijeni na način koji propiše Ustavni sud. 

Uzimajući u obzir sve okolnosti koje su od interesa za 
zaštitu ustavnosti, a naročito posljedice koje utvrđeni nesklad 
proizvodi, odnose koji su uspostavljeni na temelju takvog zakona 
ili drugog propisa, kao i interes pravne sigurnosti, Ustavni sud 
može utvrditi prijelazna rješenja koja ne mogu biti na snazi dulje 
od šest mjeseci od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u 
"Službenim novinama Federacije BiH" o utvrđenoj neskladnosti 
zakona ili drugog propisa sa Ustavom i o prijelaznim rješenjima.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH, broj: 40/10 i 18/16)
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Članak 60.
Djelovanje odluka Suda

Svatko kome je povrijeđeno pravo konačnim ili pravomoćnim 
pojedinačnim aktom donosenim na temelju odredbi koje su prestale 
da važe na temelju odluke Suda, ima pravo tražiti od nadležnog 
tijela izmjenu tog pojedinačnog akta, a nadležno tijelo je dužno da 
ponovi postupak i uskladi akt s odlukom Suda u roku od 90 dana od 
dana primitka zahtjeva. 

Ukoliko nadležni organ ne ponovi postupak i ne usuglasi 
akt s odlukom Suda u roku iz stavka 1. ovog članka, akt kojim je 
povrijeđeno pravo nekoj osobi prestaje da važi. 

Prijedlog za izmjenu konačnog ili pravomoćnog pojedinačnog 
akta iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti u roku od dvije 
godine od dana objavljivanja odluke u “Službenim novinama 
Federacije BiH”, službenom glasilu kantona odnosno općine.  

D.  Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima 
federalne uprave 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 58/02, 19/03, 38/05, 

2/06, 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11)

Članak 8.
Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo 

finansija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom 
koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti 
financija, i to: porezni sustav i poreznu politiku; praćenje 
ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sustava, sukladno 
Ustavu Bosne i Hercegovine i Zakonu o Centralnoj banci Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 1/97), carina,uvoznih 
dažbina, kreditnog i bankarskog sustava; sustav financijskog 
poslovanja (papiri od vrijednosti i sanacija); obračunski sustav 
(računovodstvo, knjigovodstvo i bilanci); sustav osiguranja 
imovine i osoba; sustav pristojbi; doprinosa i drugih dažbina i igara 
na sreću; sustav financiranja javne potrošnje; izrada i izvršenje 
Proračuna Federacije i godišnje obračune Proračuna Federacije, 
nadzor nad izvršenjem Proračuna, proračunska inspekcija, 
trezorsko poslovanje; upravljanje novčanim tokovima; dnevno 
praćenje novčanih sredstava; obveze i potraživanja i utvrđivanje 
dinamike praćenja i planiranja osiguranja nedostajućih sredstava; 
koncentracija financijskih sredstava radi osiguranja financijskog 
tržišta; javni dug i njegovo servisiranje; kontrola ostvarivanja 
Proračuna Federacije i druge poslove utvrđene zakonom.

U sastavu Federalnog ministarstva financija – Federalnog 
ministarstva finansija su: Porezna uprava, Carinska uprava i 
Financijska policija.

Porezna uprava vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene 
zakonom.

Carinska uprava vrši upravne i druge stručne poslove 
utvrđene zakonom.

Financijska policija vrši upravne i druge stručne poslove 
utvrđene zakonom.

E. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine 

(„Službene novine F BiH“, broj: 35/05)

II - POSLOVI ORGANA UPRAVE

1. Zajednička odredba

Članak 10.
Organi uprave, iz okvira svoje nadležnosti, vrše sljedeće 

upravne i stručne poslove:
1) izvršavaju zakone i druge propise;
2) vrše upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih 

propisa;

3) donose podzakonske propise za provedbu zakona i 
drugih propisa;

4) pripremaju propise i daju preporuke iz oblasti 
zakonodavstva;

5) daju odgovore na pitanja organa zakonodavne i izvršne 
vlasti i pravnih i fizičkih osoba koja se odnose na njihovu 
nadležnost;

6) prate stanje u oblastima za koje su osnovani i odgovaraju 
za stanje u tim oblastima;

7) obavljaju i druge upravne i stručne poslove određene 
zakonom i drugim propisima.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka, vrše se na način utvrđen 
u odredbama čl. 11. do 25. ovoga Zakona.

3. Vršenje upravnog nadzora nad provedbom zakona i 
drugih propisa

Članak 15.
Organi uprave upravni nadzor ostvaruju tako što vrše 

nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa, kao i zakonito 
postupanje organa uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u 
vršenju poslova iz njihove nadležnosti.

Upravni nadzor iz stavka 1. ovoga članka, obuhvata:
1) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja 

donose organi uprave kojima se rješava u upravnim stvarima u 
upravnom postupku;

2) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja 
donose pravne osobe s javnim ovlastima;

3) inspekcijski nadzor.

Članak 16.
Nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja 

donose organi uprave kojima se rješava o upravnim stvarima u 
upravnom postupku vrši se putem rješavanja u drugostupanjskom 
upravnom postupku, sukladno ovlastima koja po zakonu ima 
drugostupanjski organ kada rješava u tom postupku.

F. Zakon o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 33/02, 28/04, 57/09, 

40/10, 27/12, 7/13,71/14 i    91/15)

VII - PRIJAVE

Članak 20. stavak 1.
Porezna  prijava  je  prijava  porezne  obveze  koju  je  

porezni obveznik dužan podnijeti Poreznoj upravi i sastoji se 
od izvješća i drugih relevantnih dokumenata u svezi porezne 
obveze te osobe.

Članak 40.  st. 1. i 3.
Razrez  porezne  obveze  je  unos  iznosa  porezne  obveze 

poreznog obveznika u evidenciju Porezne uprave.
Razrez  se  poništava  ili  mijenja  samo  ako  rukovoditelj 

nadležnog  poreznog  ureda  ili  Komisija  za  rješavanje  
poreznih priziva  odredi  da  se  razrez  poništava  ili  mijenja.  
Ovo  pravilo se neće  primijeniti  ako  se  razrez  mijenja  zbog  
izmjene  porezne prijave od poreznog obveznika

XVI - PRIZIVI

Članak 76.
Na rješenje Porezne uprave kojim se utvrđuje dodatno 

razrezana porezna obveza u postupku kontrole ili na poreznu 
prijavu koju je Porezna uprava podnijela u ime poreznog 
obveznika, porezni obveznik ima pravo priziva. 
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Porezni obveznik ulaže priziv nadležnom kantonalnom 
poreznom uredu ili Središnjem uredu Porezne uprave u roku od 
osam (8) radnih dana od dana donošenja rješenja.

Priziv u prvom stupnju rješava nadležni kantonalni porezni 
ured ili Središnji ured Porezne uprave u roku od petnaest (15) 
radnih dana od dana podnošenja priziva i donosi novo rješenje.

Priziv odlaže izvršenje rješenja.

G. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj 
upravi Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10)

Članak 18.
Članak 40. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Razrez se poništava ili mijenja samo ako rukovoditelj 

mjerodavnog poreznog ureda odredi da se razrez poništava ili 
mijenja ili prema presudi mjerodavnoga suda. Ova se pravila neće 
primijeniti ako se razrez mijenja zbog izmjene porezne prijave od 
poreznog obveznika.

Članak 39.
U članku 76. st. 2. i 3. se mijenjaju i glase:
„Priziv  se  izravno  predaje  ili  šalje  poštom  organu  koji  

je donio prvostupanjsko rješenje u roku od osam (8) dana od dana 
prijema prvostupanjskog rješenja.

Kad  prvostupanjski  organ  nađe  da  je  podneseni priziv 
dopušten,   pravodoban   i   izjavljen   od   ovlaštene   osobe,   a 
pobijano   rješenje   nije   sukladno   zakonu   zamijenio   novim 
rješenjem, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam 
(8) dana od dana prijema priziva, poslati priziv Ministarstvu na 
rješavanje.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Ministarstvo, kao drugostupanjski organ, rješava po prizivu 

u roku  od  trideset  (30)  dana  od  dana  prijema  priziva  od  strane 
prvostupanjskog organa.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

H. Zakon o upravnom postupku
(„Službene novine FBiH“, broj: 2/98)

I - OSNOVNA NAČELA

1.Važenje zakona

Članak 1.
(1) Po ovom zakonu dužni su postupati organi uprave 

Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i 
organi uprave kantona-županije, kao i gradske i općinske službe za 
upravu i drugi organi (u daljnjem tekstu: organi) kad u upravnim 
stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima, 
obvezama ili pravnim interesima građana, pravnih osoba ili drugih 
stranaka.

(2) Nadležna tijela kantona - županija mogu donositi dopunska 
pravila upravnog postupka koja moraju biti sukladna ovom zakonu.

(3) Po ovom zakonu dužna su postupati i poduzeća (društva), 
ustanove i druge pravne osobe kad u obavljanju javnih ovlasti (u 
daljnjem tekstu: institucije koje imaju javne ovlasti) koje su im 
povjerene zakonom ili propisom gradskog ili općinskog vijeća, 
rješavaju u upravnim stvarima.

2. Poseban postupak

Članak 2.
Pojedina pitanja postupka za određenu upravnu oblast 

mogu se samo izuzetno, posebnim zakonom urediti drukčije 
nego što su uređena ovim zakonom, ako je to nužno za drugačije 
postupanje u tim pitanjima, s tim da ne mogu biti protivna 
načelima ovog zakona.

3. Supsidijarna primjena zakona

Članak 3.
U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban 

postupak, postupa se po odredbama tog zakona, s tim da se po 
odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu 
uređena posebnim zakonom.

4. Načelo zakonitosti

Članak 4.
(1) Organi i institucije koje imaju javne ovlasti kada postupaju 

u upravnim stvarima dužni su da te stvari rješavaju na temelju 
zakona i drugih propisa, kao i općih akata institucija koje imaju 
javne ovlasti i koje one donose na temelju javnih ovlasti.

(2) U upravnim stvarima u kojima je organ odnosno institucija 
koja ima javne ovlasti zakonom ili na zakonu zasnovanom propisu 
ovlašten da rješava po slobodnoj ocjeni, rješenje mora biti doneseno 
u granicama ovlaštenja i sukladno s ciljem s kojim je ovlaštenje 
dato.

(3) Pravila postupka utvrđena odredbama ovog zakona važe 
i za slučajeve u kojima je organ odnosno institucija koja ima javne 
ovlasti ovlašten da u upravnim stvarima rješava po slobodnoj 
ocjeni.

5. Zaštita prava građana i zaštita javnog interesa

Članak 5.
(1) Kad organi i institucije koje imaju javne ovlasti vode 

postupak i rješavaju, dužni su da strankama omoguće da što lakše 
zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tom računa da ostvarivanje 
njihovih prava ne bude na štetu prava drugih osoba niti u suprotnosti 
sa zakonom utvrđenim javnim interesom.

 (2) Kad službena osoba koja rješava neku upravnu stvar, s 
obzirom na postojeće činjenično stanje, sazna ili ocijeni da određena 
stranka ima osnova za ostvarenje nekog prava, upozoriće je na to.

(3) Ako se na osnovu zakona strankama nalažu kakve obveze, 
prema njima će se primjenjivati one mjere predviđene propisima 
koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama postiže cilj 
zakona.

9. Ocjena dokaza

Članak 9.
Koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje ovlaštena 

službena osoba po svom uvjerenju, na temelju savjesne i brižljive 
ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na 
temelju rezultata cjelokupnog postupka.

10. Samostalnost u rješavanju

Članak 10.
(1) Organ vodi upravni postupak i donosi rješenje samostalno 

u okviru ovlasti datih zakonom, drugim propisima i općim aktima.
(2) Ovlaštena službena osoba organa nadležnog za vođenje 

postupka samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti, i na podlozi 
utvrđenih činjenica i okolnosti primjenjuje propise, odnosno opće 
akte na konkretni slučaj.

11. Pravo priziva

Članak 11.
(1) Protiv rješenja donesenog u prvom stupnju stranka ima 

pravo priziva. Samo zakonom može se propisati da u pojedinim 
upravnim stvarima priziv nije dopušten, i to ako se na drugi način 
osigura zaštita prava i zakonitosti.
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(2) Ako nema organa uprave drugog stupnja, priziv protiv 
prvostupanjskog rješenja može se izjaviti samo kad je to zakonom 
predviđeno. Tim zakonom odredit će se i organ koji će rješavati po 
prizivu.

(3) Pod uvjetima iz ovog zakona stranka ima pravo priziva i 
kad prvostupanjski organ nije u određenom roku donio rješenje o 
njenom zahtjevu.

(4) Protiv rješenja donesenog u drugom stupnju priziv nije 
dopušten.

12. Konačnost rješenja

Članak 12.
Rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti redovno pravno 

sredstvo (priziv) u upravnom postupku (konačno u upravnom 
postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, odnosno kojim 
su stranci određene neke obveze, može se poništiti, ukinuti ili 
izmijeniti samo u slučajevima koji su ovim ili drugim zakonom 
predviđeni.

13. Pravomoćnost rješenja

Članak 13.
Rješenje protiv koga se ne može izjaviti priziv niti pokrenuti 

upravni spor (pravomoćno rješenje), a kojim je stranka stekla 
određena prava, odnosno kojim su stranci određene neke obveze, 
može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su 
ovim ili drugim zakonom predviđeni.

3. Uvjerenja

Članak 169.
(1) Organi su dužni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave  

(certifikate, potvrde i dr.) o činjenicama o kojima vode službenu 
evidenciju.

(2) Pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, institucije koje 
imaju javne ovlasti, kao i druge pravne osobe i institucije, izdaju 
uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama u svezi s poslovima 
koje sukladno zakonu obavljaju te institucije odnosno pravne osobe 
i institucije.

(3) Uvjerenja i druge isprave o činjenicama o kojima se 
vodi službena evidencija moraju se izdavati sukladno s podacima 
službene evidencije. Takva uvjerenja, odnosno druge isprave imaju 
značaj javne isprave.

(4) Pod službenom evidencijom podrazumijevaju se 
evidencije koje su ustanovljene zakonom ili drugim propisom, 
ili općim aktom institucije koja ima javne ovlasti odnosno druge 
pravne osobe i institucije.

(5) Uvjerenje i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi 
službena evidencija izdaju se stranci na usmeni zahtjev, po pravilu, 
istog dana kada je stranka zatražila izdavanje uvjerenja odnosno 
druge isprave, a najkasnije u roku od pet dana, ako propisom iz 
stavka 4. ovog članka, kojim je ustanovljena službena evidencija, 
nije drukčije određeno.

(6) Ako organi, pravne osobe i institucije iz st. 1. i 2. ovog 
članka, odbiju zahtjev za izdavanje uvjerenja, odnosno druge 
isprave dužni su da o tome donesu posebno rješenje. Ako u roku od 
pet dana od dana podnošenja zahtjeva ne izdaju uvjerenje, odnosno 
drugu ispravu, niti donesu i dostave stranci rješenje o odbijanju 
zahtjeva, smatra se da je zahtjev odbijen.

(7) Ako stranka, na temelju dokaza kojima raspolaže, smatra 
da joj uvjerenje, odnosno druga isprava nije izdata sukladno 
s podacima iz službene evidencije, može zahtijevati izmjenu 
uvjerenja, odnosno druge isprave. Organ, odnosno pravna osoba i 
institucije dužan da donese posebno rješenje, ako odbije zahtjev 

stranke da joj izmijeni, odnosno izda novo uvjerenje ili drugu 
ispravu. I u tom slučaju važi rok od pet dana od dana podnošenja 
zahtjeva za izdavanje novog uvjerenja, odnosno druge isprave, a 
ako to ne bude učinjeno u tom roku, smatra se da je zahtjev odbijen.

7. Rješavanje drugostupanjskog organa o prizivu

Članak 236.
(1) Ako je priziv nedopušten, nepravovremen ili izjavljen 

od neovlaštene osobe, a prvostupanjski organ je propustio da ga 
zbog toga odbaci, odbacit će ga rješenjem organ koji je nadležan za 
rješavanje o prizivu.

(2) Ako priziv ne odbaci, drugostupanjski organ uzima 
predmet u rješavanje.

(3) Drugostupanjski organ može odbiti priziv, poništiti 
rješenje u cijelosti ili djelomično, ili ga izmijeniti.

Članak 237.
(1) Drugostupanjski organ će odbiti priziv kad utvrdi da 

je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je 
rješenje pravilno i na zakonu utemeljeno, a priziv neutemeljen.

(2) Drugostupanjski organ će odbiti priziv i kad nađe da je u  
prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da 
nisu mogli utjecati na rješenje stvari.

(3) Kad drugostupanjski organ nađe da je prvostupanjsko 
rješenje na zakonu utemeljeno, ali zbog drugih razloga, a ne zbog 
onih koji su u rješenju navedeni, on će u svom rješenju izložiti te 
razloge, a priziv odbiti.

Članak 238.
(1) Ako drugostupanjski organ utvrdi da je u prvostupanjskom 

postupku učinjena nepravilnost koja čini rješenje ništavim (članak 
264.) proglasit će takvo rješenje ništavim, kao i onaj dio postupka 
koji je obavljen poslije te nepravilnosti

(2) Ako drugostupanjski organ utvrdi da je prvostupanjsko 
rješenje donio nenadležan organ, poništit će to rješenje po službenoj 
dužnosti i dostaviti predmet nadležnom organu na rješavanje.

Članak 239.
(1) Ako drugostupanjski organ utvrdi da su u prvostupanjskom 

postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da se u 
postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od 
utjecaja na rješenje stvari, ili da je dispozitiv pobijanog rješenja 
nejasan ili je u protivrječnosti s obrazloženjem, on će upotpuniti 
postupak i otkloniti izložene nedostatke bilo sam, bilo preko 
prvostupanjskog organa ili kog drugog zamoljenog organa, a ti 
organi su dužni postupiti po traženju drugostupanjskog organa. Ako 
drugostupanjski organ nađe da se na podlozi činjenica utvrđenih 
u upotpunjenom postupku stvar mora riješiti drugačije nego što 
je riješena prvostupanjskim rješenjem, on će svojim rješenjem 
poništiti prvostupanjsko rješenje i sam riješiti stvar.

(2) Ako drugostupanjski organ nađe da će nedostatke 
prvostupanjskog postupka brže i ekonomičnije otkloniti 
prvostupanjski organ, on će svojim rješenjem poništiti 
prvostupanjsko rješenje i vratiti predmet prvostupanjskom organu 
na ponovni postupak. U tom slučaju drugostupanjski organ je 
dužan svojim rješenjem da ukaže prvostupanjskom organu u kom 
pogledu treba upotpuniti postupak, a prvostupanjski organ je dužan 
u svemu da postupi po drugostupanjskom rješenju i bez odgađanja,  
a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predmeta, da donese 
novo rješenje. Protiv novog rješenja stranka ima pravo priziva.

Članak 240.
(1) Ako drugostupanjski organ utvrdi da su u 

prvostupanjskom rješenju pogrešno ocijenjeni dokazi, da 
je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak glede 
činjeničnog stanja, da je pogrešno primijenjen pravni propis na 
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temelju koga se rješava stvar, da je u istoj upravnoj stvari već jednom 
poništeno prvostupanjsko rješenje, a posebice ako prvostupanjski 
organ nije u svemu postupio po drugostupanjskom rješenju ili ako 
nađe da je na temelju slobodne ocjene trebalo donijeti drugačije 
rješenje, on će svojim rješenjem poništiti prvostupanjsko rješenje 
i sam riješiti stvar.

(2) Ako drugostupanjski organ utvrdi da je rješenje pravilno 
glede utvrđenih činjenica i u pogledu primjene zakona, ali da se cilj 
zbog koga je rješenje doneseno može postići i drugim sredstvima 
povoljnijim za stranku, izmijenit će prvostupanjsko rješenje u tom 
smislu.

Članak 241.
(1) Radi pravilnog rješenja stvari drugostupanjski organ 

može povodom priziva izmijeniti prvostupanjsko rješenje u korist 
žalitelja i mimo zahtjeva postavljenog u prizivu, a u okviru zahtjeva 
postavljenog u prvostupanjskom postupku, ako se tim ne vrijeđa 
pravo druge osobe.

(2) S istim ciljem drugostupanjski organ može povodom 
priziva izmijeniti prvostupanjsko rješenje na štetu žalitelja, ali samo 
iz nekog od razloga predviđenih u čl. 260., 263. i 264. ovog zakona.

Članak 242.
(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na rješenje, sukladno 

se primjenjuju i na rješenja koja se donose po prizivu.
(2) U obrazloženju drugostupanjskog rješenja moraju se 

ocijeniti i svi navodi priziva. Ako je već prvostupanjski organ 
u obrazloženju svog rješenja pravilno ocijenio navode koji se u 
prizivu iznose, drugostupanjski organ se može u svom rješenju 
samo pozvati na razloge iznesene u prvostupanjskom rješenju.

XVII - IZVRŠENJE RJEŠENJA I ZAKLJUČAKA

1. Opće odredbe

Članak 267. 
(1)  Rješenje  doneseno  u  upravnom  postupku  izvršava  se 

pošto postane izvršno.
(2) Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno:
1) istekom roka za priziv, ako priziv nije izjavljen;
2) dostavom stranci, ako priziv nije dopušten;
3) dostavom stranci, ako priziv ne odgađa izvršenje;
4)  dostavom  stranci  rješenja  kojim  se  priziv  odbacuje  ili 

odbija.
(3) Drugostupanjsko rješenje kojim je izmijenjeno 

prvostupanjsko rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci.
(4) Ako je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet 

izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku, rješenje  postaje izvršno 
istekom  tog roka. Ako  rješenjem  nije  određen  rok  za izvršenje 
radnje, rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana od dana  donošenja  
rješenja.  Rješenjem  ostavljeni  rok  za  izvršenje rješenja, odnosno 
propisani rok od 15 dana za izvršenje počinje da  teče  od  dana  kad  
rješenje, u  smislu st. 2.i 3. ovog  članka, postane izvršno.

(5)  Izvršenje  se  može  provesti  i  na  temelju  zaključenog 
poravnanja,  ali  samo  protiv  osobe  koja  je  učestvovala  u  
zaključivanju poravnanja.

(6) Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka koje 
u postupku  učestvuju  sa  istovjetnim  zahtjevima,  priziv  koji  
podnese bilo koja od tih stranaka, sprječava izvršnost rješenja.

(7) Nakon isteka roka od pet godina od dana kad je rješenje 
postalo izvršno, ne može se tražiti njegovo izvršenje.

I.   Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o upravnom 
postupku
(„Službene novine F BiH“, broj: 48/99)

Članak 1.
U Zakonu o upravnom  postupku (“Službene novine 

Federacije BiH”, broj: 2/98) u članku 2. u drugom redu iza riječi 
“posebnim” dodaje se riječ “federalnim”.

Članak 2.
U  članku  3. u prvom redu iza  riječi “je” dodaje se riječ 

“federalnim“.

5.  Praksa Ustavnog suda Federacije

Presuda, broj: U-48/19 od 21.4.2020. godine („Službene 
novine Federacije BiH“, broj: 31/20)

6. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije 

Zahtjev za davanje mišljenja u svezi s posljedicama koje 
proizvodi neustavnost zakona ili propisa kojim se utvrđuje obveza 
uplate javnih prihoda u proračune organa uprave i upravnih 
organizacija, podnijela je Zamjenica Premijera Federacije Bosne i 
Hercegovine. Sukladno članku IV.B.3.7.d. (III) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, zamjenici Premijera Federacije Bosne i 
Hercegovine su ovlašteni za podnošenje zahtjeva za traženje 
mišljenja Ustavnog suda Federacije

Konkretno, zahtjev za davanje mišljenja se, prema navodima 
podnositeljice zahtjeva,  odnosi na taksativno navedene odluke 
ovog suda vezano za ustavna pitanja u odnosu na razrez  komunalne 
pristojbe na tvrtku. 

6.1.  Analizom tih odluka utvrđeno je da su u 60 odluka 
donesene presude kojima se odlučivalo o postavljenom ustavnom 
pitanju koja su se rješavajući po tužbi pojavila u upravnim 
sporovima pred kantonalnim sudovima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, i to u upravnoj stvari razreza komunalne pristojbe na 
istaknutu tvrtku. Isto tako je utvrđeno da je doneseno osam rješenja 
o neizvršenju presuda Ustavnog suda Federacije. Kantonalni sudovi 
koji su postavljali ustavna pitanja pred Ustavnim sudom Federacije 
su: Kantonalni sud Zenica, Kantonalni sud Bihać, Kantonalni 
sud Mostar, Kantonalni sud široki Brijeg, Kantonalni sud Tuzla, 
Kantonalni sud Novi Travnik, Kantonalni sud Sarajevo, Kantonalni 
sud Goražde i Kantonalni sud Odžak.

Postavljena ustavna pitanja odnosila su se na plaćanje 
komunalne pristojbe na istaknutu tvrtku, njihova visina propisana 
odlukama ovisi od djelatnosti koju obavljaju kao i način plaćanja 
pristojbe. Rješavajući po predočenim ustavnim pitanjima od strane 
kantonalnih sudova, ovaj sud je analizom donesenih odluka utvrdio 
da je jedini i pretežni kriterij za određivanje visine komunalne 
pristojbe vrsta djelatnosti i ostvareni prihodi od te djelatnosti, pa je 
iz tih razloga utvrdio da postoji povreda odredbe članka II.A. 2.1. c) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisano pravo 
na jednakost pred zakonom svih osoba.

Imajući u vidu donesene odluke, a sukladno članku IV.C.3.12. 
b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da ako 
Sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog zakona ili drugi propis  
Federacije nekog kantona, grada ili bilo koje općine nije sukladan 
sa ustavom, takav zakon ili propis neće se primjenjivati i ne stupa na 
snagu, ukoliko se ne izmijeni na način koji odredi Sud, ili dok Sud 
ne odredi neke prijelazne mjere, koje ne mogu biti na snazi duže od 
šest mjeseci. U konkretnom slučaju, Sud je odlučivao o predočenom 
ustavnom pitanju od strane kantonalnih sudova sukladno članku 
IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i njegova 
odluka je obvezujuća za sve, a posebice za sudove koji su predočili 
to ustavno pitanje. To, imajući u vidu da ustavno pitanje postavljaju 
samo sudovi u odnosu na konkretne predmete, a da nisu ograničeni 
samo na propise koji su na snazi, nego i na propise koji su bili na 
snazi u vrijeme odlučenja od strane drugostupanjskog organa, što 
znači da, osim općeg dejstva odluka Suda od dana objavljivanja 
presude u službenim glasilima, kada su u pitanju zahtjevi 
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podneseni od strane redovnih sudova (kantonalni i Vrhovni sud), 
dejstvo presude ovog Suda je retroaktivno iz razloga što redovni 
sudovi moraju okončati konkretan predmet za koji se i postavilo 
ustavno pitanje.  Također ukazujemo, da ako je stranci povrijeđeno 
pravo konačnim ili pravomoćnim aktom donesenim na temelju 
odredbe koje su prestale da se primjenjuju na temelju odluke Suda, 
ta stranka ima pravo sukladno članku 60. Poslovnika Ustavnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 40/10 i 18/16) tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog 
akta, a nadležno tijelo dužno je da ponovi postupak i usuglasi 
akt s odlukom Suda u roku od 90 dana od dana prijema zahtjeva. 
Prijedlog za izmjenu konačnog ili pravomoćnog pojedinačnog akta 
može se podnijeti u roku od dvije godine od dana objavljivanja 
odluke Suda u „Službenim novinama Federacije BiH“, službenom 
glasilu kantona odnosno općine.

7.  I ako su navodi u podnesenom zahtjevu dijelom nejasni za 
davanje mišljenja, a posebice apostrofirajući da se traži mišljenje 
vezano za primjenu presude Ustavnog suda Federacije u postupku 
drugostupanjskog rješavanja, izdavanje uvjerenja o izmirenim 
odnosno neizmirenim poreznim obvezama, izdavanje uvjerenja 
u kojima se unose podaci o javnim prihodima koji su utvrđeni u 
drugostupanjskim rješenjima, to u odnosu na postavljena tri pitanja, 
u mjeri u kojoj je zahtjev podoban za davanje mišljenja, Ustavni 
sud Federacije utvrđuje sljedeće: 

7.1  Prvo pitanje „Uzimajući u obzir članak 40. stavak 1. 
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne 
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 
37/03), tražimo mišljenje vezano za momenat primjene presude 
Ustavnog suda Federacije, u drugostupanjskom postupku? Da li se 
u momentu odlučivanja donošenja drugostupanjskog rješenja, mora 
uzeti u obzir presuda Ustavnog suda Federacije koja je objavljena 
u „Službenim novinama Federacije BiH“, a kojom je određeni 
zakon ili propis proglašen neustavnim? Da li se treba uzeti u obzir 
propis koji je bio na snazi u momentu donošenja prvostupanjskog 
rješenja, kod odlučivanja u drugom stupnju, neovisno što je u 
momentu odlučivanja drugostupanjskog organa objavljena presuda 
Ustavnog suda Federacije, u  „Službenim novinama Federacije 
BiH“ o neustavnosti tog propisa koji se koristi kod odlučivanja u 
drugostupanjskom rješenju?“

Federalno ministarstvo financija, kao organ uprave, sukladno 
članku 10. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne 
i Hercegovine, između ostalog vrši upravni nadzor nad provedbom 
zakona i drugih propisa. Navedeni upravni nadzor organi uprave 
ostvaruju tako što vrše nadzor nad provedbom zakona i drugih 
propisa, kao i zakonito postupanje organa uprave i pravnih osoba s 
javnim ovlastima u vršenju poslova iz njihove nadležnosti. Upravni 
nadzor između ostalog obuhvata i nadzor nad zakonitošću upravnih 
i drugih akata koja donose organi uprave kojima se rješava u 
upravnim stvarima u upravnom postupku. Nadzor nad zakonitošću 
upravnih i drugih akata koja donose organi uprave kojima se rješava 
o upravnim stvarima u upravnom postupku vrši se putem rješavanja 
u drugostupanjskom upravnom postupku, sukladno ovlastima koja 
po zakonu ima drugostupanjski organ kada rješava u tom postupku. 
Sukladno pomenutom određenju   člankom 20. Zakona o poreznoj 
upravi Federacije Bosne i Hercegovine, porezna prijava je prijava 
porezne obveze koju je porezni obveznik dužan podnijeti Poreznoj 
upravi i sastoji se od izvješća i drugih relevantnih dokumenata u 
svezi porezne obveze te osobe. Sukladno s člankom 76. navedenog 
Zakona, na rješenje Porezne uprave kojim se utvrđuje dodatno 
razrezana porezna obveza u postupku kontrole ili na poreznu 
prijavu koju je Porezna uprava podnijela u ime poreznog obveznika, 
porezni obveznik ima pravo priziva. Kako prvostupanjsko rješenje 
doneseno od strane Porezne uprave nije konačno, nego je tužitelj 
uložio priziv Federalnom ministarstvu financija, taj organ treba 

da okonča postupak po prizivu i primijeni propis koji je bio na 
snazi u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja od strane 
Porezne uprave sve do moneta kada je eventualno taj propis 
presudom ovog suda ocijenjen kao neustavan, odnosno danom 
objave te presude u službenim glasilima. No, ukoliko je u 
postupku pred redovnim sudom ukinuto ili poništeno rješenje 
Federalnog ministarstva financija, isto je dužno postupati po 
odluci i uputama tog suda iz presude. Također, dužno je da 
postupi po posebnom zahtjevu stranke ukoliko je stranka uložila 
poseban pravni lijek odnosno tražila izmjenu tog pojedinačnog 
akta sukladno članku 60. Poslovnika Ustavnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine poštujući procedure i rokove koji su 
propisani pomenutim člankom.

7.2. Drugo pitanje „Uzimajući u obzir članak 40. stavak 
1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne 
i Hercegovine i članak 169. Zakona o upravnom postupku, 
tražimo mišljenje vezano za izdavanje uvjerenja o službenim 
evidencijama organa, odnosno da li uvjerenja moraju sadržavati 
podatke o izvršnim i konačnim rješenjima (prvostupanjska 
i drugostupanjska rješenja), ali ne i pravomoćnim (pokrenut 
upravni spor na drugostupanjsko rješenje)?„ 

Članak 169. Zakona o upravnom postupku propisano je, 
da su organi dužni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave  
(certifikate, potvrde i dr.) o činjenicama o kojima vode službenu 
evidenciju. Pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, institucije 
koje imaju javne ovlasti, kao i druge pravne osobe i institucije, 
izdaju uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama u svezi 
s poslovima koje sukladno zakonu obavljaju te institucije 
odnosno pravne osobe i institucije. Uvjerenja i druge isprave 
o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija moraju 
se izdavati sukladno s podacima službene evidencije. Takva 
uvjerenja, odnosno druge isprave imaju značaj javne isprave. 
Pod službenom evidencijom podrazumijevaju se evidencije koje 
su ustanovljene zakonom ili drugim propisom, ili općim aktom 
institucije koja ima javne ovlasti. 

Kad je u pitanju Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne 
i Hercegovine, člankom 40., propisano je da je razrez porezne 
obveze unos iznosa porezne obveze poreznog obveznika u 
evidenciju Porezne uprave. Razrez porezne obveze se poništava 
ili mijenja samo ako rukovoditelj mjerodavnog poreznog ureda 
odredi da se razrez poništava ili mijenja. Ova se pravila neće 
primijeniti ako se razrez mijenja zbog izmjene porezne prijave 
od poreznog obveznika. Pored pomenutog, sukladno članku 
153. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne 
i Hercegovine donesen je Pravilnik o uredskom poslovanju u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 96/19), gdje je propisan način vođenja evidencija 
na obrascu 3. i 4. ovog Pravilnika kad su u pitanju podaci o 
rješavanju predmeta u prvostupanjskom i drugostupanjskom 
postupku. Iz istih obrazaca je vidljivo da se u evidenciju unose 
svi podaci o predmetu do okončanja upravnog spora ukoliko je 
pokrenut upravni spor po donesenom konačnom rješenju. Prema 
tome, iz naprijed navedenog proizilazi da uvjerenje treba da 
sadrži sve podatke po donesenom rješenju bez obzira da li je ono 
konačno i izvršno i da li je u konkretnom slučaju primijenjen 
propis koji je bio na snazi u vrijeme donošenja prvostupanjskog 
rješenja ili nadležni organ postupa po donesenoj presudi ovog 
suda. 

7.3. Treće pitanje „Obzirom na posljedice koje proizvodi 
neustavnost zakona ili propisa kojim se utvrđuju obveze za uplatu 
javnih prihoda, tražimo mišljenje da li obaveze koje su konačne, 
izvršne i pravomoćne je moguće naplatiti, iako su nastale iz 
zakona ili propisa koji je naknadno proglašen neustavnim? Da 
li se obaveze koje su konačne i izvršne, ali ne i pravomoćne 
trebaju brisati iz službenih evidencija organa, nakon proglašenja 
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neustavnosti zakona ili propisa, jer nisu pravomoćne? Da 
li bi organ (Porezna uprava) po službenoj dužnosti trebao 
brisati na ime javnih prihoda nakon objave Presude Ustavnog 
suda Federacije u „Službenim novinama Federacije BiH“, za 
nepravomoćne obveze javnih prihoda?“

Sukladno s člankom 12.  Zakona o upravnom postupku 
rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti redovno pravno 
sredstvo (priziv) u upravnom postupku (konačno u upravnom 
postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, odnosno kojim 
su stranci određene neke obveze, može se poništiti, ukinuti ili 
izmijeniti samo u slučajevima koji su ovim ili drugim zakonom 
predviđeni. Člankom 13. navedenog Zakona određeno je da 
rješenje protiv koga se ne može izjaviti priziv niti pokrenuti 
upravni spor (pravomoćno rješenje), a kojim je stranka stekla 
određena prava, odnosno kojim su stranci određene neke obveze, 
može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima 
koji su ovim ili drugim zakonom predviđeni. Člankom 267. 
Zakona o upravnom postupku određeno je da se rješenje  
doneseno  u  upravnom  postupku  izvršava  pošto postane 
izvršno. Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno: istekom roka 
za priziv, ako priziv nije izjavljen, dostavom stranci, ako priziv 
nije dopušten, dostavom stranci, ako priziv ne odgađa izvršenje, 
dostavom  stranci  rješenja  kojim  se  priziv  odbacuje  ili odbija. 
Drugostupanjsko rješenje kojim je izmijenjeno prvostupanjsko 
rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci. 

Imajući u vidu navedeno, obveza utvrđena konačnim, 
pravomoćnim i izvršnim rješenjem može se izvršiti, odnosno 
može se izvršiti prinudna uplata javnih prihoda ako su obveze 
uplate nastale prije nego što je presudom ovog suda koja je 
objavljena u službenom glasilu utvrđena neustavnost propisa 
koji je bio temelj za donošenje spomenutog rješenja. Sve 
obveze koje nisu utvrđene konačnim, pravomoćnim i izvršnim 
rješenjem, a nakon objave presude ovog suda  treba riješiti 
imajući u vidu da se određeni zakon odnosno odredba  ne mogu 
primjenjivati od dana objave odluke Suda kojom je utvrđena 
neustavnost.

Mišljenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ 
i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno 
u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. 
Kata Senjak, suci Suda. 

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine  

Aleksandra Martinović 
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 9/2020

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

569.  Закон о измјенама и допунама Закона о високом 
образовању 867

570.   Одлука о потврђивању Одлуке о давању сагласности 
на Финансијски план Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 01-02-186-7/20 од 28.05.2020. године

868
571. Одлука о давању сагласности на Измјене и 

допуне Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 01-02-337-4/20 од  28.05.2020. године 868

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА 

572. Одлука о измјени Одлуке о распоређивању средстава 
Буџета Тузланског кантона за 2020. годину, 
намијењених финансирању политичких странака, 
парламентарних група, коалиција и независних 
посланика у Скупштини Тузланског кантона, број: 
02-02-35-6/20 од 09.06.2020. године

869

ВЛАДА

573. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању основа, 
критерија и мјерила за закључивање уговора 
о пружању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за осигурана лица са 
подручја Тузланског кантона и начину финансирања 
здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања за 2020. годину, број: 02/1-33-9245/20 од 
07.05.2020. године 869

574. Одлука о усмјеравању дијела трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 02/1-11-5742-3/20 од 07.05.2020. године (ЈУ 
Народна и универзитетска библиотека „Дервиш 
Сушић“ Тузла) 869

575. Одлука о усмјеравању дијела трансфера за посебне 
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 02/1-11-5745-2/20 од 07.05.2020. године (ЈУ 
Народна и универзитетска библиотека „Дервиш 
Сушић“ Тузла) 870

576. Одлука о именовању директора Управе полиције, 
број: 02/1-30-9381/20 од 11.05.2020. године 870

577. Одлука о именовању Комисије за израду Програма 
јавних инвестиција Тузланског кантона, број: 02/1-
24-9810/20 од 27.05.2020. године 871

578. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора 
Кантоналне управе за инспекцијске послове 
Тузланског кантона, број: 02/1-30-13267/20 од 
07.05.2020. године 871

579. Рјешење о именовању вршиоца дужности 
директора Кантоналне управе цивилне заштите 
Тузланског кантона, број: 02/1-30-13268/20 од 
07.05.2020. године 872

580. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, број: 02/1-33-13262/20 од 07.05.2020. 
године

872
581. Рјешење о привременом именовању Управног 

одбора Јавне установе Заштићени пејзаж 
„Коњух“, број: 02/1-19-9150/20 од 07.05.2020. 
године 872

582. Рјешење о разрјешењу Управног одбора ЈУ Дом за 
дјецу без родитељског старања Тузла, број: 02/1-
30-9294/20 од 19.05.2020. године 872

583. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора Јавне установе Дом за дјецу без 
родитељског старања Тузла, број: 02/1-04-
10488/20 од 19.05.2020. године 873

584.   Рјешење о привременом именовању предсједника 
и чланова Управног одбора ЈУ Универзитет у 
Тузли из реда оснивача, број: 02/1-34-10583/20 од 
27.05.2020. године 873

585. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора ЈЗУ Опћа болница „Др. Мустафа 
Бегановић“ Грачаница, број: 02/1-33-1439-2/20 од 
12.05.2020. године 873

586. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Тушањ“ Тузла, број: 
02/1-34-8482-11/20 од 07.05.2020. године 

873
587. Рјешење о разрјешењу члана привременог 

Школског одбора ЈУ Основна школа „Тушањ“ 
Тузла, број: 02/1-34-9647-2/20 од 27.05.2020. 
године

588. Рјешење о именовању члана привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Тушањ“ 
Тузла, број: 02/1-34-9647-4/20 од 27.05.2020. 
године 874

589. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Симин Хан“ Тузла, 
број: 02/1-34-8482-10/20 од 07.05.2020. године 874

590. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Кисељак“ Кисељак, 
Тузла, број: 02/1-34-8482-22/20 од 07.05.2020. 
године 874

591. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Брчанска Малта“, 
Тузла, број: 02/1-34-9641/20 од 12.05.2020. године

875
592. Рјешење о именовању привременог Школског 

одбора ЈУ центар за образовање и васпитање и 
рехабилитацију слушања и говора Тузла, број: 
02/1-34-9641-1/20 од 12.05.2020. године 875

593. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Липница“ Липница, 
Тузла, број: 02/1-34-9641-8/20 од 19.05.2020. 
године

875
594. Рјешење о именовању привременог Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Мрамор“ Мрамор, 
Тузла, број: 02/1-34-9641-9/20 од 19.05.2020. 
године 875
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595. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Солина“ Тузла, број: 
02/1-34-9641-12/20 од 19.05.2020. године 876

596. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна музичка школа Тузла, број: 
02/1-34-9651-4/20 од 19.05.2020. године 876

597. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Подриње“ 
Михатовићи, Тузла, број: 02/1-34-9641-14/20 од 
27.05.2020. године 876

598. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Бановићи Село“ Бановићи Село, 
Бановићи, број: 02/1-34-13308/20 од 07.05.2020. 
године 876

599. Рјешење о именовању члана привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Бановићи 
Село“ Бановићи Село, Бановићи, број: 02/1-34-
13308-1/20 од 07.05.2020. године 877

600. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић број: 
02/1-34-9647/20 од 12.05.2020. године 877

601. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић број: 
02/1-34-9647-1/20 од 12.05.2020. године 877

602. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Мехмед – бег 
Капетановић Љубушак“ Срнице Доње, Градачац, 
број: 02/1-34-8386-15/20 од  07.05.2020. године

877
603. Рјешење о именовању привременог Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Лукавац Град“ 
Лукавац, број: 02/1-34-8482-14/20 од 07.05.2020. 
године 878

604. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Пољице“ Пољице, 
Лукавац, број: 02/1-34-8482-15/20 од 07.05.2020. 
године 878

605. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Турија“ Турија, 
Лукавац, број: 02/1-34-8482-16/20 од 07.05.2020. 
године 878

606. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Рапатница“ 
Рапатница, Сребреник, број: 02/1-34-8482-20/20 
од 07.05.2020. године 878

607. Рјешење о разрјешењу предсједника и члана 
привременог Школског одбора ЈУ Основна 
школа „Рапатница“ Рапатница, Сребреник, број: 
02/1-34-9959-1/20 од 27.05.2020. године 879

608. Рјешење о именовању предсједника и члана 
привременог Школског одбора ЈУ Основна 
школа „Рапатница“ Рапатница, Сребреник, број: 
02/1-34-9959-2/20 од 27.05.2020. године 879

609. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Подорашје“ 
Подорашје, Сребреник, број: 02/1-34-8482-17/20 
од 07.05.2020. године 879

610. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Тиња“ Тиња, Сребреник, 
број: 02/1-34-8482-18/20 од 07.05.2020. године

879

611. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Прва основна школа Сребреник, број: 
02/1-34-8482-19/20 од 07.05.2020. године 880

612. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Шпионица“ 
Шпионица, Сребреник, број: 02/1-34-8482-26/20 
од 07.05.2020. године 880

613. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Друга основна школа Сребреник, број: 
02/1-34-9641-7/20 од 19.05.2020. године 880

614. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Калесија“ Калесија, 
број: 02/1-34-8482-23/20 од 07.05.2020. године 880

615. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Мемићи“ Мемићи, 
Калесија, број: 02/1-34-8482-24/20 од 07.05.2020. 
године 881

616. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Раинци Горњи“ 
Раинци Горњи, Калесија, број: 02/1-34-9641-3/20 
од 12.05.2020. године 881

617. Рјешење о разрјешењу члана привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Вишћа“ 
Вишћа, Живинице, број: 02/1-30-10077-1/20 од 
27.05.2020. године 881

618. Рјешење о именовању члана привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Вишћа“ 
Вишћа, Живинице, број: 02/1-30-10077-2/20 од 
27.05.2020. године 881

619. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Грачаница“ 
Грачаница, Живинице, број: 02/1-34-9641-2/20 од 
12.05.2020. године 881

620. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Башиговци“ 
Башиговци, Живинице, број: 02/1-34-9641-4/20 
од 12.05.2020. године 882

621. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Прва основна школа Живинице, број: 
02/1-34-8386-17/20 од 19.05.2020. године 882

622. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Живинице Горње“ 
Живинице Горње, Живинице, број: 02/1-34-9641-
10/20 од 19.05.2020. године 882

623. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Друга основна школа Живинице, број: 
02/1-34-9641-15/20 од 27.05.2020. године 883

624. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Сапна“ Сапна, број: 
02/1-34-9641-11/20 од 19.05.2020. године 883

625. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Кладањ“ Кладањ, 
број: 02/1-34-9641-5/20 од 19.05.2020. године 883

626. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Ступари“ Ступари, 
Кладањ, број: 02/1-34-9641-13/20 од 27.05.2020. 
године 883
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627. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Стјепан Поље“ 
Стјепан Поље, Грачаница, број: 02/1-34-9641-
6/20 од 19.05.2020. године 884

628. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 
Средња медицинска школа Тузла, број: 02/1-34-
8893/20 од 07.05.2020. године 884

629. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ 
Средња медицинска школа Тузла, број: 02/1-34-
8893-2/20 од 07.05.2020. године 884

630. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Тузла, број: 
02/1-34-9651-1/20 од 19.05.2020. године 884

631. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња машинска школа 
Тузла, број: 02/1-34-9651-3/20 од 19.05.2020. 
године 885

632. Рјешење о привременом именовању Школског 
одбора ЈУ Средња медицинска школа Тузла, број: 
02/1-34-9651-5/20 од 19.05.2020. године 885

633. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња грађевинско - 
геодетска школа Тузла, број: 02/1-34-9651-7/20 
од 19.05.2020. године 885

634. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Средња музичка школа „Честмир 
Mирко Душек“ Тузла, број: 02/1-34-9651-8/20 од 
19.05.2020. године 885

635. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница, 
број: 02/1-34-8386-16/20 од 07.05.2020. године 886

636. Рјешење о привременом именовању Школског 
одбора ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ 
Градачац, број: 02/1-34-8482-12/20 од 07.05.2020. 
године 886

637. Рјешење о привременом именовању Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Лукавац, 
број: 02/1-34-8482-13/20 од 07.05.2020. године 886

638. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња електро – машинска 
школа Лукавац, број: 02/1-34-9651-2/20 од 
19.05.2020. године 886

639. Рјешење о привременом именовању Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник, 
број: 02/1-34-8482-21/20 од 07.05.2020. године

887
640. Рјешење о разрјешењу члана привременог 

Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Сребреник, број: 02/1-34-9647-1/20 од 27.05.2020. 
године 887

641. Рјешење о именовању члана привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Сребреник, број: 02/1-34-9647-3/20 од 27.05.2020. 
године 887

642. Рјешење о привременом именовању Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Калесија, 
број: 02/1-34-8482-25/20 од 07.05.2020. године 887

643. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Челић, број: 
02/1-34-9651/20 од 12.05.2020. године 887

644. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Сапна, број: 
02/1-34-9651-6/20 од 19.05.2020. године 888

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

645. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-11138/20 од 28.05.2020. године (ЈУ 
Средња музичка школа „Честмир Мирко Душек“ 
Тузла) 888

646. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, број: 
07/1-11-11936/20 од 04.06.2020. године (ЈУ Друга 
основна школа Грачаница) 888

647. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, број: 
07/1-11-11936-1/20 од 04.06.2020. године (ЈУ ОШ 
„Пољице“ Лукавац) 889

648. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, број: 
07/1-11-11936-2/20 од 04.06.2020. године (ЈУ ОШ 
„Лукавица“ Грачаница) 889

649. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, број: 
07/1-11-12184/20 од 09.06.2020. године (ЈУ ОШ 
„Тиња“ Сребреник) 890

650. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода у 
Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, број: 
07/1-11-12326/20 од 09.06.2020. године (ЈУ ОШ 
„Клокотница“ Добој Исток) 890

651. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-12214/20 од 10.06.2020. године 
(Универзитет у Тузли) 891

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И 
НАУКЕ

652. Правилник о измјенама и допунама Правилника 
о критеријима за упис ученика у први разред 
средњих школа на подручју Тузланског кантона, 
број: 10/1-34-015829/20 од 05.06.2020. године

891

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ И ПОВРАТАК

653. Програм расподјеле средстава за материјално 
збрињавање лица у стању социјалне потребе за 
2020. годину, број: 09/1-11-5182/20 од 06.03.2020. 
године

892
654. Програм расподјеле средстава са потрошачке 

јединице 23020019 – субвенција трошкова 
превенције овисности о дрогама, превенције 
интервенције и ресоцијализације малољетничке 
деликвенције  за 2020. годину, број: 09/1-11-
5189/20 од 30.04.2020. године

901
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ЗАВОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

655. Измјене и допуне Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона за 
2020. годину, број: 05-04-3-1-16-2/20-АА/ЕН од 
21.05.2020. године 909

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ

656. Пресуда, број: У-29/18 од 05.05.2020. године 
(српски језик) 
Пресуда, број: У-29/18 од 05.05.2020. године 
(босански језик)
Пресуда, број: У-29/18 од 05.05.2020. године 
(хрватски језик)

915

657. Мишљење, број: У-43/19 од 05.05.2020. године 
(српски језик)
Мишљење, број: У-43/19 од 05.05.2020. године 
(босански језик)
Мишљење, број: У-43/19 од 05.05.2020. године 
(хрватски језик)

937

658. Мишљење, број: У-4/20 од 19.05.2020. године 
(српски језик)
Мишљење, број: У-4/20 од 19.05.2020. године 
(босански језик)
Мишљење, број: У-4/20 од 19.05.2020. године 
(хрватски језик)

942

ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 
ЗАСТУПНИКА

152. Оглас Опћинског суда у Калесији о постављењу 
привременог заступника Мехмед Хамзић, адвокат 
из Калесије (број: 29 0 P 028288 20 P 2)

I
153. Оглас Опћинског суда у Градачцу о постављењу 

привременог заступника у особи Скендеровић 
Мирсаде, адвоката из Градачца (број: 28 0 P 065151 
17 P) I

154. Оглас Опћинског суда у Бановићима о постављењу 
привременог заступника  у особи Софтић Ћамила, 
адвоката из Бановића (број: 127 0 P 073446 19 P)

II

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ

155. Оглас о оглашавању дипломе неважећом на име 
Едвина Левић II

156. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Ајла Бекрић II

157. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Ибрахим Авдушиновић II

158. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Харун Машић II

159. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име 
Нермина Дугоњић II

160. Оглас о оглашавању увјерења неважећим на име 
Муамер Харачић II
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OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako је dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

OGLAS O POSTAVLJENJU 
PRIVREMENOG ZASUPNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON    
OPĆINSKI SUD U KALESIJI 
Broj: 29 0 P 028288 20 P 2               
Kalesija, 20. 04. 2020. godine
 
 
Općinski sud u Kalesiji, po sudiji  Muneveri Avdić, u 

pravnoj stvari tužitelja Ahmeta Jahića, zv. Salih, sin Vahida, 
iz Miljanovaca, zastupan po punomoćniku Nuriji Fazliću, 
advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Ramiza Jahića, sin Vahida 
iz Miljanovaca, kao pravni sljednik iza Derve Jahić žena Vehida, 
Šefika Jahića sin Fehima iz Miljanovaca, Ibrahima Jahića sin 
Fehima iz Miljanovaca i Hatidže Tabaković rođ. Jahić iz Gnojnice, 
kao nasljednika iza Fehima Jahića, sin Vehida iz Miljanovaca, 
pravnog sljednika iza Derve Jahić žena Vehida, Ajke Fatić udova 
Omera iz Babine Luke, kao pravni sljednik iza Derve Jahić žena 
Vehida, Devlete Mujanović, udove Juse iz Slavinovića, kao 
pravni sljednik iza Derve Jahić žena Vehida, Teufika Jahića, 
sin Ferida iz Miljanovaca, kao pravni sljednik iza Ferida Jahića, 
Sadika Jahića, sin Ferida iz Miljanovaca, kao pravni sljednik 
iza Ferida Jahića, Rahime Smajić rođ. Jahić, supruga Nurije iz 
Seljublja, kao pravni sljednik iza Ferida Jahića, Šefike Ahmetović 
rođ. Jahić, udova Hasana iz Dubnice, kao pravni sljednik iza 
Ferida Jahića, Ševale Đedović rođ. Jahić, supruga Pašana iz 
Brda, kao pravni sljednik iza Ferida Jahića, Fatime Jahić udova 
Ferida iz Miljanovaca, kao pravni sljednik iza Ferida Jahića, 
Nurije Mujanovića, sin Junuza iz Hidana-Tojšića, kao pravni 
sljednik iza Emine Mujanović rođ. Jahić, Rasima Mujanovića, sin 
Junuza iz Živinica, kao pravni sljednik iza Emine Mujanović rođ. 
Jahić, Raseme Bekić, supruga Nedžiba, iz Grabovice, kao pravni 
sljednik iza Emine Mujanović rođ. Jahić, Fatime Mandalović 
zv. „Derviša“, zastupana po privremenom zastupniku Rasimu 
Mujanoviću, Ferzete Mušanović supruga Mustafe iz Hidana 
- Spreče, kao pravni sljednik iza Emine Mujanović rođ. Jahić, 
Mevlije Jahić udova Abdulaha iz Miljanovaca, kao pravni sljednik 
iza  Abdulaha Jahića, Sadete Šmigalović rođ. Jahić, supruga 
Enada iz Tojšića, kao pravni sljednik iza  Abdulaha Jahića, 
Sakiba Jahića, sin Abdulaha, sa boravištem u Švajcarskoj, 
kao pravni sljednik iza  Abdulaha Jahića, Adema Baručića, sin 
Mustafe iz Sarača,  kao pravni sljednik iza  Fate Baručić rođ. 
Jahić, Mevludina Baručića zv. „Sakib“, sin Adema, sa boravištem 
u Švajcarskoj, kao pravni sljednik iza Fate Baručić rođ. Jahić, 
Fahrudina Baručića, sin Adema,  sa boravištem u Švajcarskoj, 
kao pravni sljednik iza Fate Baručić rođ. Jahić, Ibrahima Baručića, 
sin Adema iz Sarača, kao pravni sljednik iza Fate Baručić rođ. 

Jahić, Senada Baručića, sin Adema iz Sarača kao pravni sljednik 
iza Fate Baručić rođ. Jahić i Senije Ćatić rođ. Baručić iz Tojšića, 
kao pravni sljednik iza Fate Baručić rođ. Jahić, radi utvrđenja, 
v.sp. 500,00 KM, dana 20. 04. 2020. godine,  donio je slijedeći

O G L A S
o postavljanju  privremenog zastupnika

Rješenjem ovoga  suda  br. 29 0 P 028288 17 P 2 od 
13. 02. 2020. godine  na osnovu čl. 296. st. 2.  t. 4.  Zakona o 
parničnom postupku Federacije BiH, tuženoj Fatimi Mandalović 
zv. „Derva“, nepoznatog prebivališta i boravišta, postavljen je 
privremeni zastupnik Mehmed Hamzić, advokat iz Kalesije.

Rješenjem je određeno da će privremeni  zastupnik  
zastupati  tuženu sve dok se tužena ili njen  punomoćnik 
ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne 
obavijesti sud da je  tuženoj postavio staraoca.

Sudija
Munevera Avdić  

152

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU 
Broj : 28 0 P 065151 17 P  
Gradačac, 03.06.2020.  godine  

 O   G   L  A   S 
Općinski sud u Gradačcu, sudija Gradaščević Emina u 

pravnoj stvari tužitelja Halilović r. Suljić Adise, kćeri Zaima iz 
Gradačca, koju zastupa punomoćnik Suljić Dževad, advokat iz 
Gradačca, protiv tuženog Peštalić Omera sina Dede iz Lukavca 
Donjeg bb, Grad Gradačac, sada nepoznatog boravišta, radi 
utvrđenja prava vlasništva,  postavio je tuženom Peštalić Omeru 
sinu Dede  koji je  sada nepoznatog boravišta privremenog  
zastupnika u osobi Skenderović Mirsade, advokata iz Gradačca, 
jer je boravište tog tuženog nepoznato, a on nema  punomoćnika 
i zato što bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog 
zastupnika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne 
posljedice. (čl. 296. st.l. i 2. tačka 4. Zakona o  parničnom 
postupku).

Postavljeni privremeni zastupnik ima u ovom postupku 
sva prava i obaveze zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti 
privremeni zastupnik će obavljati sve dok se tuženi ili njegov 
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ 
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja. 

   Sudija,
    Gradaščević Emina

153
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BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U BANOVIĆIMA                                                                                                      
Broj: 127 0 P 073446 19 P 
Banovići, 11.06.2020. godine 

Općinski sud u  Banovićima, sudija Zlatko šahinović, u 
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Simić Željka, sin Luke, iz Banovića, 
ul. 10. septembar br. 49, kojeg zastupa punomoćnik Alma Kadrić 
advokat iz Živinica, protiv tuženih Zukić Zerine, kći Smaje, iz 
Banovića, Brezici bb, i mldb.Zukić Eren, sin Zerine, iz Banovića, 
Brezici bb, kojeg zastupa Čamdžić Elvir - staratelj u posebnom 
slučaju zbog maloljetnosti po Rješenju JU Centar za socijalni rad 
Banovići br. UPI-XI-03-35/13 -  -2020 od 11.03.2020. godine, radi 
utvrđivanja očinstva, dana 11.06.2020. godine izdaje sljedeći

O G L A S
Rješenjem ovog suda br.127 0 P 07344 19 P od 11.06.2020. 

godine,  na osnovu člana 296., 297. i 298. Zakona o parničnom 
postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik prvotuženoj 
Zukić Zerini, kći Smaje, iz Banovića, Brezici bb, u osobi advokata 
Softić Ćamila iz Banovića, u predmetu spora koji se vodi kod ovog 
suda po tužbi tužitelja Simić Željka, sin Luke, iz Banovića, ul. 10. 
septembar br. 49, kojeg zastupa punomoćnik Alma Kadrić advokat 
iz Živinica, protiv tuženih Zukić Zerine, kći Smaje, iz Banovića, 
Brezici bb, i mldb.Zukić Eren, sin Zerine, iz Banovića, Brezici bb, 
kojeg zastupa Čamdžić Elvir - staratelj u posebnom slučaju zbog 
maloljetnosti po Rješenju JU Centar za socijalni rad Banovići br. 
UPI-XI-03-35/13 -  -2020 od 11.03.2020. godine, radi utvrđivanja 
očinstva.

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik 
zastupati prvotuženu Zukić Zerinu u  ovom postupku sve dok se 
prvotužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno 
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je prvotuženoj postavio 
staraoca. 

Sudija, 
Zlatko Šahinović

154

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA 
NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećom diploma na ime Edvina 
(Jasmin) Lević , rođena 01.12.1990. godine u Brčkom, izdata 
26.11.2013. godine od strane Fakulteta za tjelesni odgoj i 
sport Univetziteta u Tuzli, broj : 11/23-I/13. 

155

Oglašava se nevažećim indeks na ime Ajla (Midhat) 
Bekrić iz Tešnja, izdat 2016. godine od strane Medicinskog 
fakulteta u Tuzli, odsjek: Zdravstvenih studija, broj:  I-190/16-
R-MLD.

156

Oglašava se nevažećim indeks na ime Ibrahim (Izudin) 
Avdušinović iz Zavidovića, izdat 2014. godine od strane 
Medicinskog fakulteta u Tuzli, odsjek: Opći studij, broj: 
8480/14.

157

Oglašava se nevažećim indeks na ime Harun (Hajrudin) 
Mašić, rođen 04.08.2000. godine u Sarajevu, izdat  od strane 
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek: Engleski jezik 
i književnost, broj: 7-10/19. 

158

Oglašava se nevažećim indeks na ime Nermina (Zihnija) 
Dugonjić iz Lukavca, izdat 2000. godine od strane Ekonomskog 
fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: R-3215/00.

159

Oglašava se nevažećim uvjerenja o završenom VII 
razredu osnovne škole na ime Muamer (Muhamed) Haračić 
iz Tuzle, izdato od strane JU OŠ „Mejdan“ Tuzla, broj: 26, 
Matična knjiga – XVII/9. 

160



Četvrtak, 18.06.2020. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 9 Strana III



Broj 9 - Strana IV  SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Četvrtak, 18.06.2020.god.


