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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 8.5.2020. године, д о н о с и

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ДОПУНСКИМ ПРАВИМА 
БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Члан 1.
У Закону о допунским правима бранилаца и чланова 

њихових породица, пречишћени текст, („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 5/12, 5/14 и 12/16), у члану 1. став (5) 
мијења се и гласи:

„(5) Лица из ст. (1), (2) и (3) овог члана, права по овом 
закону остварују као допунска, уз права која су за браниоце 
и чланове њихових породица утврђена Законом о правима 
бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 
и 90/17, у даљем тексту: Федерални закон), Законом о посебним 
правима добитника ратних признања и одликовања и чланова 
њихових породица („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, бр. 70/05, 70/06, 9/10 и 90/17), Законом о правима 
демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица  
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 
54/19), Законом о основним правима војних инвалида и 
породица палих бораца („Службени лист Републике Босне и 
Херцеговине", бр. 2/92, 6/94 и 13/94), Законом о заштити бораца 
Народноослободилачког рата („Службени лист Социјалистичке 
Републике Босне и Херцеговине”, број: 35/90) и Одлуком о 
посебним правима носилаца «Партизанске споменице 1941» 
и чланова њихових породица („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 6/06).” 

Иза става (5) додаје се нови став (6), који гласи:
„(6) Све именице које се односе на носиоце појединих 

права, употребљене у овом закону само у мушком или само у 
женском роду, односе се на оба спола.”

Члан 2.
Члан 2. мијења се и гласи: 

„Члан 2.
(Дефиниције по Федералном закону) 

Код регулисања права и погодности која се тичу бранилаца 
и чланова њихових породица, утврђених овим законом и другим 
прописима на подручју Кантона, користе се следећи појмови и 
дефиниције:

а) Браниоцем, у смислу овог закона, сматра се припадник 
Армије Републике Босне и Херцеговине, Хрватског вијећа 

обране и полиције надлежног органа унутрашњих послова (у 
даљем тексту: Оружане снаге), који је учествовао у одбрани 
суверенитета и цјеловитости Босне и Херцеговине, од 18.9.1991. 
до 23.12.1996. године, односно до престанка непосредне ратне 
опасности и који је демобилисан рјешењем надлежног војног 
органа, као и лице које је учествовало у припреми за одбрану и 
у одбрани Босне и Херцеговине.

б) Добровољцем, у смислу овог закона, сматра се 
припадник војних јединица који је учествовао у припреми 
за одбрану и у одбрани Босне и Херцеговине у периоду од 
18.9.1991. до 9.4.1992. године, као и друго лице које није било 
војни обвезник у вријеме добровољног ступања у Оружане 
снаге и остало непрекидно у јединицама до краја рата или је 
раније демобилисано од надлежног војног органа.  

ц) Организатором отпора, у смислу овог закона, сматра се 
лице које је организовало и руководило у припреми за одбрану 
и у одбрани Босне и Херцеговине, најмање 100 дана, у периоду 
од 18.9.1991. до 9.4.1992. године и уз то било припадник 
Оружаних снага или државних органа или институција везаних 
за одбрану Босне и Херцеговине најмање двије године, а чији је 
статус потврђен од стране Федералног министарства за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата.

д) Ветераном, у смислу овог закона, сматра се лице које 
је ступило у јединице из тачке а) овог члана од 18.9.1991. до 
31.12.1992. године и остало непрекидно до 23.12.1995. године 
или раније демобилисано од надлежног војног органа.”

Члан 3. 
У члану 3. у ставу (1), у првом реду иза ријечи „умрлог” 

брише се зарез и додаје се ријеч „и”, а у другом реду ријечи „и 
умрлог ратног војног инвалида” бришу се.

У ставу (3) иза ријечи „заштите” ставља се тачка а 
преостали дио текста се брише.

Став (4) мијења се и гласи: 
„(4) Дјететом ратног/мирнодопског војног инвалида, 

добитника ратног признања и одликовања и демобилисаног 
браниоца, у смислу овог закона, сматра се дијете рођено у 
браку/ван брака, пасторче или усвојено дијете, млађе од 15 
година живота као и иза навршене 15. године живота, уколико 
се налази на редовном школовању, а најкасније до навршене 25. 
године живота, односно, које је неспособно за привређивање, 
уколико је неспособност за привређивање наступила прије 
навршене 15. године живота, односно, 25. године уколико се 
налазило на редовном школовању.”

У ставу (6) иза ријечи „године” додају се ријечи „до 
1.1.2006. године“. 

У ставу (10), у првом реду иза ријечи „инвалида” додају се 
ријечи „добитника ратног признања и одликовања”, а у шестом 
реду иза ријечи „35/05” додају се ријечи „и 31/14”.

Иза става (10) додаје се нови став (11), који гласи:
“(11) Члан уже породице умрлог ратног/мирнодопског 

војног инвалида, добитника ратног признања и одликовања и 



Број 6 - Странa 322  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Субота, 09. 05. 2020. год.

демобилисаног браниоца остварује права по овом закону као 
лице из члана (1) став (2) овог закона, а удовица и под условом 
да није ступила у брак или ванбрачну заједницу.” 

Члан 4. 
Члан 4. мијења се и гласи:

„Члан 4.
(Посебни корисници права по Закону)

Права из чл. 6., 10., 19., 24., 26., 27., 28. и 29. овог 
закона, може користити дијете  шехида - погинулог, умрлог 
и несталог браниоца, дијете умрлог ратног војног инвалида, 
умрлог добитника ратног признања и одликовања и умрлог 
демобилисаног браниоца под условом да је незапослен, да се не 
налази на редовном школовању и да није навршило 25 година 
живота.”  

Члан 5. 
У члану 5. у ставу 1. текст до ознаке тачке а) замјењује се 

текстом „Бранилац који је у саставу Оружаних снага провео 
најмање 12 мјесеци у периоду од 18.9.1991. до 22.4.1996. године, 
као и чланови његове породице, у складу са овим законом и 
расположивим буџетским средствима, остварују следећа права: ”. 

Тачка а) мијења се и гласи: 
„а) Здравствену заштиту, ортотско-протетска помагала, 

обезбјеђење хигијенско- санитетског материјала, лијекова, 
санитетског материјала и дезинфекционих средстава,  право 
на лијечење и предност у коришћењу услуга здравствених 
установа”.

Тачка ц) брише се.
Тачка е) мијења се и гласи: 
„е) Приоритет у обављању стручног оспособљавања без 

заснивања радног односа”.
Тачка п) мијења се и гласи: 
„п) Додјела финансијских средстава у трошковима 

учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења и 
манифестација у инвалидском спорту”.

Досадашње тачке  д), е), ф), г) х), и), ј), к), л), м), н), о)  и п) 
постају тачке ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), л), м), н), о).  

Иза тачке п), која постаје тачка о), додају  се нове тачке п) 
и р), које гласе:

„п)  Новчана егзистенцијална накнада и 
р)  Бесплатан прикључак на инфраструктурну мрежу 

(вода  и електрична енергија)”.

Члан 6.
Назив одјељка А. мијења се и гласи:

"Одјељак А. Здравствена заштита, ортотско-протетска 
помагала, обезбјеђење хигијенско- санитетског материјала, 
лијекова, санитетског материјала и дезинфекционих средстава, 
право на лијечење и предност у коришћењу услуга здравствених 
установа”. 

Члан 7. 
Члан 6. мијења се и гласи:

„Члан 6.
(Остваривање права) 

(1) Лица из члана 1. ст. (1), (2) и (3) овог закона, уколико 
не могу остварити статус осигураног лица по прописима из 
области здравственог осигурања, остварују то право по овом 
закону.

(2) У случајевима из става (1) овог члана обвезник 
уплате доприноса за здравствено осигурање је Министарство 
за борачка питања Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Министарство).

(3) Проширени обим права из области здравствене 
заштите бранилаца и чланова њихових породица, посебним 
прописом утврђује Скупштина Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Скупштина Кантона).

(4) За лица из члана 1. ст. (1) и (2) и члана 4. овог закона, 
Министарство сноси трошкове плаћања непосредног учешћа 
осигураних лица у трошковима коришћења здравствене 
заштите - премије, на подручју Кантона, сходно посебном 
пропису Министарства, уколико то право не могу остварити по 
прописима из области здравственог осигурања.

(5) Право из става (1) овог члана, могу користити и 
лица из тачке II став 1. Одлуке о посебним правима носилаца 
“Партизанске споменице 1941” и чланова њихових породица, 
под условима из члана 3. став (7) овог закона.”

Члан 8.
Иза члана 8. додаје се нови члан 8а., који гласи: 

„Члан 8а.
(Осигурање лијекова, санитетског материјала и 

дезинфекционих средстава)
Ратни војни инвалид има право на све лијекове, санитетски 

матријал и дезинфекциона средстава, који су регистровани у 
Босни и Херцеговини, а који су неопходни за лијечење рана, 
повреда, озљеда, болести или погоршања болести, задобијених 
у току служења у Оружаним снагама, у складу са прописом из 
члана 6. став (3) овог закона.” 

Члан 9.
 У члану 11. иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4), који  

гласе:
„(3) Демобилисани бранилац и члан породице шехида-

погинулог борца има право на медицинску рехабилитацију 
у бањско-климатском љечилишту искључиво као наставак 
болничког лијечења, под условом да то право не може остварити 
по другом основу.

(4) Посебним прописом Министарства утврдиће се 
услови, критерији и поступак за остваривање права из овог 
члана.”

Члан 10.
У члану 12. иза ријечи „закону” додају се ријечи „за лица 

из члана 11. став (1) овог закона”.

Члан 11.
Члан 13. брише се.

Члан 12.
Одјељак Ц. и чл. 14. и 15. бришу се.

Члан 13.
Члан 16. мијења се и гласи:

„Члан 16.
(Приоритет при запошљавању)

(1)  Незапослено лице из члана 1. ст. (1) и (2) овог закона, 
без обзира на старосну доб које је на евиденцији службе за 
запошљавање, при једнаким условима и једнаком броју бодова, 
има приоритет при запошљавању, у складу са утврђеним 
критеријима, и то следећим редослиједом: 

a)члан породице шехида, погинулог, умрлог и несталог 
браниоца,

б)ратни војни инвалид, 
ц)добитник ратног признања и одликовања,
д)демобилисани бранилац и 
e)чланови породице ратног војног инвалида, добитника 

ратног признања и одликовања и демобилисаног браниоца.
(2) Право из става (1) овог члана не може остварити лице, 

којем је радни однос, заснован по основу раније оствареног 
приоритета при запошљавању, престао његовом кривицом или 
је по престанку радног односа остварило право на отпремнину, 
односно које је корисник права на породичну пензију.

(3) Да би остварило приоритет на запошљавање, лице из 
става (1) овога члана, које испуњава услове за остваривање тог 
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права, дужно је уз пријаву, односно понуду на јавни конкурс 
или оглас приложити све доказе о испуњавању тражених 
услова, као и потврду надлежног органа о признатом статусу 
браниоца односно члана породице истога.

(4) Влада Кантона ће посебним прописом утврдити 
услове, критерије и поступак реализације права из овог члана.

(5) Органи управе и управне организације, службе за 
управу, други органи и институције Кантона, града и општине, 
јавне установе и друга правна лица чији су оснивачи Кантон, 
град или општина, као и привредна друштва, јавна предузећа 
у којима Кантон, град или општина има већински власнички 
удио, дужни су осигурати предност лицима из чл. 1. и 2. овог 
закона.  

(6) Субјекти из става (5) овог члана дужни су ускладити 
своје акте, прописе и донијети проведбени пропис којим се 
регулише начин на који ће се лицима из чл. 2. и 3. овог закона 
осигурати приоритет приликом запошљавања под једнаким 
условима.”

Члан 14. 
У члану 18. став (1) мијења се и гласи:
„(1) У циљу отварања нових радних мјеста, намијењених 

запошљавању лица из чл. 1. и 4. овог закона, без обзира на 
старосну доб, могу се додијелити финансијска средстава.”

Члан 15.
Наслов одјељка Да. мијења се и гласи: 
„Одјељак Да. Приоритет у обављању стручног 

оспособљавања без заснивања радног односа”.

Члан 16.
У члану 18а. назив члана мијења се и гласи: „(Стручно 

оспособљавање без заснивања радног односа)“. 
У ставу (1) ријечи „у обављању приправничког/

волонтерског стажа” замјењују се ријечима „приликом пријема 
на стручно оспособљавање без заснивања радног односа”.

Члан 17.
 Члан 20. мијења се и гласи:

„Члан 20.
(Бенефиције при упису) 

(1) Дијете из породице погинулог, умрлог и несталог 
браниоца, ратни војни инвалид, дијете ратног војног инвалида, 
добитник ратног признања и одликовања, дијете добитника 
ратног признања и одликовања, незапослени демобилисани 
бранилац, код редовног школовања, односно редовног 
студирања на првом циклусу високог образовања у Јавној 
установи Универзитет у Тузли (у даљем тексту: Универзитет), 
има право на бенефицију у висини до 50% код плаћања накнада 
за упис у нову студијску/академску годину.

(2) Влада Кантона ће посебним прописом утврдити 
услове, критерије и поступак реализације права из става (1) 
овог члана.

(3) Средства за остваривање права из става (1) овог члана 
осигураће се у буџету Кантона, у складу са могућностима.”

Члан 18.
У члану 21. у ставу (2) иза ријечи „надлежни” додају се 

ријечи „градски и”.

Члан 19.
У члану 23. став (1) мијења се и гласи: 
„(1) Родитељи, удовица или удовац погинулог, умрлог 

и несталог браниоца, ратни војни инвалид, добитник ратног 
признања и одликовања, борац НОР-а, удовица ратног војног 
инвалида, удовица добитника ратног признања и одликовања 
имају приоритет при смјештају у пензионерске домове, чији 
су оснивачи Кантон, град и општина, уколико нема чланова 
породице који су по закону дужни да их издржавају.”

Члан 20. 
 У члану 24. у ставу (1) иза ријечи „закона” додају се ријечи 

„и чланови уже породице иза умрлог ратног војног инвалида/ 
мирнодопског војног инвалида/ добитника ратног признања и 
одликовања и демобилисаног браниоца,”.

У ставу (4) ријечи „Влада Кантона” замјењују се ријечју 
„Министарство”.

Члан 21.
У члану 26. иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи: 
„(2) Стамбени објекти и станови из става (1) овог члана 

у случају смрти лица из члана 25. став (1) овог закона могу се 
додијелити члановима уже породице који су са њима живјели у 
заједничком домаћинству до момента смрти.“

Досадашњи ст. (2), (3) и (4)  постају ст. (3), (4) и (5).

Члан 22.
Члан 28. мијења се и гласи:

„Члан 28.
(Корисници права)

(1) Члан породице шехида, погинулог, умрлог, несталог 
браниоца који је иза погинулог остварио право на породичну 
инвалиднину, ратни војни инвалид са и преко 50% војног 
инвалидитета и логораши ослобођени су плаћања судских 
такси.

(2) Од плаћања таксе из става (1) овога члана у износу од 
50% ослобођен је и незапослени демобилисани бранилац који 
је у редовима Оружаних снага провео најмање двије године.

(3) Лица утврђена Законом о кантоналним административним 
таксама и тарифи кантоналних административних такси, 
пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона", бр. 
6/12,15/13 и 10/18) и градским, односно општинским прописима 
ослобођени су од плаћања кантоналних градских, односно 
општинских административних такси.”

Члан 23.
У члану 34. у ставу (1) иза ријечи „надлежни” додају се 

ријечи „градски, односно”.

Члан 24.
 У члану 35. у ставу (1) иза ријечи „1941” додају се ријечи 

„изузев лица у статусу демобилисаног браниоца”.
У ставу (2) иза ријечи „висини” додају се ријечи „стварно 

насталих трошкова, а максимално у висини”.

Члан 25.
У члану 36. иза ријечи „1941” додају се ријечи „град, 

односно”.

Члан 26.
У члану 37. иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Ратни војни инвалид, неспособан за кретање или са 

оштећењем доњих екстремитета и којем је од надлежног органа 
издат знак приступачности, има право на додјелу паркинг мјеста 
без накнаде испред или најближе мјесту колективног становања 
а које је у надлежности Кантона, града, односно општине.” 

Досадашњи став (2) постаје став (3).

Члан 27.
У члану 38. у ставу (2) ријечи „дужна је осигурати 

општина” замјењују се ријечима „дужни су осигурати град, 
односно општина”.

Члан 28.
У члану 39. у ставу (2) ријечи „најближе општине у 

Кантону” замјењују се ријечима „најближег града, односно 
општине у Кантону”.



Број 6 - Странa 324  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Субота, 09. 05. 2020. год.

 Члан 29.
У члану 40. иза ријечи „Кантона” ставља се зарез и додаје 

се ријеч „града”.

Члан 30.
У члану 41. у ставу (2) ријеч „Општина” замјењује се 

ријечима „Град, односно општина”.

Члан 31.
У члану 42. став (3) брише се.
Досадашњи став (4) постаје став (3).

Члан 32.
Члан 43. мијења се и гласи: 

„Члан 43.
(Корисник права и начин исплате) 

(1) Лицима из члана 1. ст. (1) и (2) овог закона, може 
се одобрити једнократна новчана помоћ, у сврху рјешавања 
социјалних потреба.

(2) Прописом Министарства се регулише поступак, 
услови, критерији, висина и начин исплате једнократне 
новчане помоћи у складу са програмом о расподјели буџетом 
планираних средстава за те сврхе.”

Члан 33.
Назив Одјељка О. мијења се и гласи:
„Одјељак О. Додјела финансијских средстава у трошковима 

учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења и 
манифестација у инвалидском спорту”.

Члан 34.
Члан 44. мијења се и гласи: 

„Члан 44.
(Инвалидски спорт) 

(1) Инвалидски спортски клуб кантоналног нивоа, чији састав 
чини више од 50% ратних војних инвалида, има право на додјелу 
финансијских средстава у трошковима учешћа, организовања и 
одржавања спортских такмичења и манифестација у инвалидском 
спорту.

(2) Влада Кантона на приједлог Министарства, посебним 
прописом утврђује услове, критерије и поступак додјеле 
финансијских средстава у трошковима учешћа, организовања и 
одржавања спортских такмичења и манифестација у инвалидском 
спорту.”

Члан 35.  
Иза члана 44. додаје се нови Одјељак Оа. и  нови чланови 

44а., 44б. и 44ц., који гласе:
 „Одјељак Оа. Новчана егзистенцијална накнада

Члан 44а.
(Појам)

(1) Новчана егзистенцијална накнада, у смислу овог закона, 
је мјесечна новчана накнада  незапосленим демобилисаним 
браниоцима која се додјељује под условима и на начин како је 
прописано овим законом и прописом из члана 44ц. овог закона.

(2) Висину новчане егзистенцијалне накнаде прописује 
Влада Кантона прописом из члана 44ц. овог закона.

Члан 44б.
(Корисници права)

Право на новчану егзистенцијалну накнаду има незапослени 
демобилисани бранилац млађи од 57 година живота под условом 
да је био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци, да 
је пријављен као незапослено лице код надлежне службе за 
запошљавање најмање годину дана прије подношења захтјева 
за остваривање права, да остварује права на подручју Кантона 
и да остварује мјесечне приходе по члану домачинства у износу 
мањем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији 
Босне и Херцеговине за мјесец децембар претходне године.

Члан 44ц.
(Услови, критерији и поступак за остваривање права)

Влада Кантона ће посебним прописом утврдити услове, 
критерије и поступак реализације права из члана 44а. овог 
закона.”

Члан 36.
Иза Одјељак Оа. додаје се нови одјељака Об. и нови чланови 

44д. и 44е., који гласе:
„Одјељак Об. Ослобађање од плаћања прикључка на 

инфраструктурну мрежу 
Члан 44д.

(Корисници права)
Лица из члана 1. овог закона ослобођена су плаћања 

прикључка на инфраструктурну мрежу (вода и електрична 
енергија) под условом да стамбено питање рјешавају први пут и да 
стамбени објекат посједује одговарајућу сагласност за прикључак 
на ту инфраструктурну мрежу од овлашћеног органа, односно 
правног лица. 

Члан 44е.
(Услови, критерији и поступак за остваривање права)

(1) Лица из члана 44д. овог закона могу остварити право 
да стамбени објекат бесплатно прикључе на водоводну и 
канализациону мрежу, монофазни прикључак дужине кабла до 50 
метара на електродистрибутивну мрежу под условима из члана 
44д.

(2) Влада Кантона ће посебним прописом утврдити услове, 
начин, критерије и поступак за остваривање права из члана 44д. 
овог закона. 

(3) Средства за остваривање права из става (1) овог члана 
осигураће се у буџету Кантона, у складу са могућностима.”

 Члан 37. 
У члану 47. у ставу (1) ријечи „и породице умрлог ратног 

војног инвалида” бришу се.

Члан 38.
У члану 49. у ставу (1) иза ријечи „Надлежна” и у ставу 

(2) иза ријечи „надлежна” додају се ријечи „градска, односно”.

Члан 39.
У члану 50. у ставу (2) иза ријечи „надлежне” додају се 

ријечи „градске, односно”.  

Члан 40.
Иза члана 51. додаје се нови члан 51а., који гласи:

„Члан 51а.
(Коришћење личних података према Закону о заштити 

личних података)
(1) У свим поступцима који се воде за признавање права 

из овог закона, приликом обраде личних података подносиоца 
захтјева и уношења у електронску базу података остварених 
по овом закону, могу се без претходних сагласности носиоца 
података објављивати лични подаци, а у складу са чланом 6. 
став (1) тачка а) Закона о заштити личних података („Службени 
гласник Босне и Херцеговине”, бр. 49/06 и 76/11).

(2) Водитељи поступка из чл. 49. и 50. овог закона, у циљу 
транспарентности рада и остваривања демократског процеса 
у складу са којим су дужни поступати јавни органи на цијелој 
територији Босне и Херцеговине, могу вршити објаву листа лица 
која су остварила право по овом закону са личним подацима 
и одобреним износима на службеној интернет страници 
Министарства, на огласним плочама Кантона, инфо-пункту 
Министарства, сједиштима кантоналних борачких удружења 
и службама за борачко-инвалидску заштиту свих градова и 
општина Кантона.”

Члан 41.
У члану 54. став (2) мијења се и гласи:
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„(2) Бранилачке организације и удружења градског/
општинског нивоа, регистроване на подручју град/општина 
Кантона, са већинским чланством, финансирају се из буџета 
града/општина у складу са одлуком града/општине.”

Члан 42.
У члану 55. у трећем реду иза ријечи „прорачуна” додају 

се ријечи „града, односно”.

Члан 43.
У члану 57. иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
“(2) Посебним прописом министарства утврдиће се 

поступак управно финансијског надзора као и начин правдања 
средства.”

Члан 44.
Члан 57а. мијења се и гласи: 

„Члан 57а.
(Новчане казне)

(1) Новчаном казном од 1.000 до 5.000 КМ казниће се 
органи управе, управне организације, службе за управу и други 
органи и инститиције Кантона, града и општина на подручју 
Кантона или правна лица из члана 16. став (5) овог закона које не 
поступе по одредбама из чл. 16., 17.,19., 20., 22. и 23.  овог закона.

(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се и 
одговорно лице у органу управе, управној организацији, служби 
за управу и другим органима  Кантона, града и општина на 
подручју Кантона или правном лицу из члана 16. став (5) овог 
закона, новчаном казном од 1.000 до 2.000 КМ, ако:

a) кориснику супротно одредбама овог закона ускрати или 
ограничи права која му припадају;

b)омогући коришћење права лицу којем не припада право 
према овом закону или му не припада у том обиму и

c)не омогући остваривање увида у управно рјешавање, 
не достави потребне податке, списе и обавјештења на захтјев 
надлежног министарства или инспекције.

(3) Новчаном казном од 1.000  до 2.000 КМ казниће се и 
лице из чл. 1. и 4. овог закона које на основу лажне исправе, 
лажног свједочења или на било који други недозвољен начин 
својим дјеловањем оствари право према овом закону које му не 
припада или не пријави настале промјене (члан 47. Закона).“

Члан 45.
 (Доношење проведбених прописа по овом закону)

(1) Влада Кантона је дужна донијети прописе из чл. 16. 
став (4), 20. став (2), 44. став (2), 44ц., 44е. став (2),  у року од 60 
дана од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Министарство је дужно донијети прописе из чл. 11. 
став (4), 24. став (4), 43. став (2), и 57. став (2), у року од 60 дана 
од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 46.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине 

Тузланског кантона да утврди други пречишћени текст Закона 
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица.

Члан 47.
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: 01-02-83-13/20
Тузла, 08.05.2020. године

Предсједник
Скупштине Тузланског

 кантона

Жарко Вујовић, с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-262-3/20
Тузла, 30.04.2020. године

Предсједник
Скупштине Тузланског

 кантона

Жарко Вујовић, с.р.

448
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 30.4.2020. године, д о н о с и

З А К О Н
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОДГОЈУ И 

ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о основном одгоју и образовању („Службене 

новине Тузланског кантона“, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), у 
члану 56. иза става (10) додају се нови ставови (11) и (12), 
који гласе:

„(11) Изузетно, уколико је за вријеме проглашеног 
стања природне или друге несреће или за вријеме 
поглашеног ванредног стања, током наставне године 
дошло до прекида редовног рада и функционисања школе, 
министар може донијети одлуку о одгађању, неодржавању 
или другачијој организацији екстерне матуре.

(12) Уколико министар донесе одлуку о одгађању, 
неодржавању или другачијој организацији екстерне матуре 
у свим школама са подручја Кантона из разлога прописаних 
ставом (11) овог члана, том одлуком, у погледу екстерне 
матуре, уређује се и начин заштите интереса ученика 
приликом наставка средњошколског образовања и уписа у 
први разред средње школе.“

Члан 2.
(Ступање на снагу и примјена закона)

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“ 
и примјењиваће се почев од школске 2019/20. године.

449
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 30.4.2020. године, д о н о с и

З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ 

ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ

Члан 1.
У Закону о средњем образовању и одгоју („Службене 

новине Тузланског кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 
14/19), у члану 46. иза става (2) додаје се нови став (3), који 
гласи:

„(3) Изузетно, уколико је усљед проглашеног стања 
природне или друге несреће или за вријеме проглашеног 
ванредног стања током наставне године дошло до прекида 
редовног рада и функционисања школе, иста је дужна у 
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тој наставној години реализовати практичну наставу са 
најмање 60% планираног фонда наставних часова без 
обавезе продужетка наставе и остварења годишњег фонда 
наставних часова практичне наставе планираних наставним 
планом и програмом.“

Досадашњи став (3) постаје став (4).

Члан 2.
У члану 89. иза става (6) додају се нови ставови (7), (8) 

и (9), који гласе:
„(7) Изузетно, уколико је усљед проглашеног стања 

природне или друге несреће или за вријеме проглашеног 
ванредног стања током наставне године дошло до прекида 
редовног рада и функционисања школе, министар може 
донијети одлуку о одгађању, неодржавању или другачијој 
организацији матурског или завршног испита, односно 
екстерне матуре.

(8) Одлуку о одгађању, неодржавању или другачијој 
организацији матурског или завршног испита министар 
доноси у конслутацијама са Педагошким заводом.  

(9) Уколико министар донесе одлуку о одгађању, 
неодржавању или другачијој организацији екстерне матуре 
у свим школама са подручја Кантона из разлога прописаних 
ставом (7) овог члана, том одлуком, у погледу екстерне 
матуре, уређује се и начин заштите интереса ученика 
приликом евентуалног наставка високошколског образовања 
и уписа у прву годину првог циклуса студија.“

Члан 3.
(Ступање на снагу и примјена закона)

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“ 
и примјењиваће се почев од школске 2019/20. године.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-263-3/20
Тузла, 30.04.2020. године

Предсједник
Скупштине Тузланског

 кантона

Жарко Вујовић, с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-251-3/20
Тузла, 30.04.2020. године

Предсједник
Скупштине Тузланског

 кантона

Жарко Вујовић, с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-250-3/20
Тузла, 30.04.2020. године

Предсједник
Скупштине Тузланског

 кантона

Жарко Вујовић, с.р.
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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), Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 30.4.2020. године, д о н о с и 

З А К О Н
О ПОТВРЂИВАЊУ УРЕДБЕ СА ЗАКОНСКОМ 

СНАГОМ О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И 

ИНТЕРВЕНЦИЈАМА У ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

Члан 1.
Потврђује се Уредба са законском снагом о престанку 

примјене Закона о подстицајима за запошљавање и 
интервенцијама у привредним субјектима, коју је Влада 
Тузланског кантона донијела на основу члана 45. ставови 1. 
и 2. а у вези са чланом 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).

Члан 2.
У Уредби из члана 1. овог закона ријечи „Уредба са 

законском снагом“ замјењују се ријечју „Закон“.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеним новинама Тузланског кантона”.

451
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), Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 30.4.2020. године,   д о н о с и 

З А К О Н
О ПОТВРЂИВАЊУ УРЕДБЕ СА ЗАКОНСКОМ 

СНАГОМ О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ПРОПИСА НА 
НИВОУ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 1.
Потврђује се Уредба са законском снагом о престанку 

примјене одредаба прописа донесених на нивоу Тузланског 
кантона којима је уређено намјенско коришћење средстава у 
Тузланском кантону у периоду док траје стање несреће и 180 
дана по престанку несреће изазване вирусом COVID 2019, 
коју је Влада Тузланског кантона донијела на основу члана 
45. ставови 1. и 2. а у вези са чланом 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).

Члан 2.
У Уредби из члана 1. овог закона ријечи „Уредба са 

законском снагом“ замјењују се ријечју „Закон“.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеним новинама Тузланског кантона”.

452
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 30.4.2020. године, д о н о с и 

З А К О Н 
О  СУБВЕНЦИЈИ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЉЕДИЦА 

УЗРОКОВАНИХ СТАЊЕМ НЕСРЕЋЕ
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I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан  1.
(Предмет закона)

Овим законом утврђују се извори средстава за 
субвенцију у циљу ублажавања посљедица узрокованих 
проглашењем стања несреће на подручју Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Кантон), облик субвенције, корисници 
субвенције, услови за додјелу субвенције, те надзор над 
провођењем овог закона.

Члан 2.
(Циљ закона)

Циљ доношења закона је стављање у функцију 
новчаних средстава као помоћи додијељене у виду 
субвенције за превазилажење посљедица насталих као 
резултат пандемије корона вируса.

Члан 3.
(Значење појмова)

Појмови који се користе у овом закону имају следеће 
значење:

а) корисници субвенције у смислу овог закона су: 
правна лица, односно привредна друштва, изузев јавних 
предузећа, банака и других финансијских организација, 
удружења, јавних институција, органа управе, органа 
и јединица локалне самоуправе, те физичка лица која 
самостално обављају регистровану пословну дјелатност,

б) стање несреће у смислу овог закона је временски 
период важења Одлуке о проглашењу стања несреће 
узроковано појавом корона вируса (COVID-19) на подручју 
Федерације Босне и Херцеговине (,,Службене новине 
Федерације БиХ”, број: 21/20).

Члан 4.
(Примјена закона)

Одредбе овог закона односе се на све кориснике 
субвенције који испуњавају услове прописане овим законом.

II. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

 Члан 5.
(Извори средстава)

Средства за субвенцију обезбјеђују се у Буџету 
Тузланског кантона за 2020. годину (у даљем тексту: Буџет).

Члан 6.
(Планирање и одобравање средстава)

(1) Средства за субвенцију корисницима субвенције 
планирају се на посебном подрачуну у оквиру Јединственог 
рачуна трезора Кантона на посебном потрошачком мјесту 
у Буџету, у оквиру раздјела 31, глава 01-Министарство 
привреде. 

(2) Поступак одобравања субвенције корисницима 
субвенције уређује се Законом о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2020. годину.

III. ОБЛИК СУБВЕНЦИЈЕ

Члан 7.  
(Облик субвенције)

(1) Средства за субвенцију корисницима субвенције 
ће бити одобрена у облику исплате одређеног износа, 
максимално до висине минималне нето плате по сваком 
раднику, почевши од обрачуна и исплате нето плате за 

април 2020. године и сваки наредни мјесец, укључујући и 
обрачун и исплату плата и за мјесец након престанка стања 
несреће, без обзира на износ исплаћене нето плате од стране 
послодавца.

(2) Исплата одређеног износа, максимално до висине 
минималне нето плате у смислу става (1) овог члана 
подразумијева да, након што порезни обвезник изврши 
обрачун и исплату нето плате радника, остварује право 
на рефундацију обрачунате и исплаћене нето плате у 
одређеном износу максимално до висине минималне нето 
плате из средстава Буџета.

(3) Одлуку о утврђивању одређеног износа, 
максимално до висине минималне нето  плате у смислу овог 
члана доноси Влада Кантона, на приједлог Министарства 
финансија Кантона, појединачно за сваки мјесец за који се 
остварује право на субвенцију.

IV. УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Члан  8.
(Услови за додјелу субвенција)

(1) Корисник субвенције обавезан је испуњавати 
следеће услове:

а) да има сједиште, односно регистровану пословну 
јединицу на подручју Кантона, што се доказује овјереном 
копијом извода из судског регистра за правна лица 
или рјешењем о регистрацији од надлежног градског/
општинског органа за физичка лица/обртници,

б) да је порезни обвезник закључно са јануаром 2020. 
године обрачунао и  исплатио плате са припадајућим порезима 
и доприносима, што се доказује увјерењем надлежне порезне 
управе или да има измирене обавезе по основу споразума са 
надлежном порезном управом о измирењу дуга по основу 
пореза и доприноса, као и они на које се односе федерални 
прописи о финансијској консолидацији,

ц) да им је забрањено обављање дјелатности или им 
је индиректно онемогућен рад наредбама штабова цивилне 
заштите,

д) да тренутни број пријављених радника није мањи 
у односу на број радника пријављених на дан 29.2.2020. 
године, осим оних радника којима је истекао уговор о раду.

(2) О случајевима за које се сматра да им је индиректно 
онемогућен рад одлучиваће Влада Кантона посебном 
одлуком на приједлог надлежног министарства.

V. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

Члан 9.
(Извјештавање о утрошку средстава)

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

VI. НАДЗОР

Члан 10.
(Инспекцијски надзор)

Инспекцијски надзор законитости, благовремености и 
намјенског коришћења средстава одобрених на основу овог 
закона обавља надлежна буџетска инспекција. 
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VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
(Прекршајна одговорност)

(1) Новчаном казном у износу од 20.000 КМ до 40.000 
КМ биће кажњено за прекршај одговорно лице корисника 
субвенције или друго одговорно лице ако одобрена средства 
искористи супротно намјени утврђеној чланом 7. став (1) 
овог закона.

(2) Новчаном казном у износу од 10.000 КМ до 20.000 
КМ биће кажњено за прекршај одговорно лице корисника 
субвенције или друго одговорно лице ако у року утврђеном 
у члану 9. овог закона не достави извјештај о утрошку 
одобрених средстава.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона”, 
примјењује се од дана ступања на снагу Измјена и допуна 
Буџета Тузланског кантона за 2020. годину, а важи 30 дана 
по престанку примјене Одлуке Владе Федерације Босне 
и Херцеговине о проглашењу стања несреће узроковане 
појавом корона вируса (COVID-19) на подручју Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 21/20).

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-265-14/20
Тузла, 30.04.2020. године

Предсједник
Скупштине Тузланског

 кантона

Жарко Вујовић, с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
С к у п ш т и н а

Број: 01-02-295-26/19
Тузла, 08.05.2020. године

Предсједник
Скупштине Тузланског

 кантона

Жарко Вујовић, с.р.

453                                                                                      
На основу члана 24. став 1. тачка н) 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 
Комисије за избор и именовања Скупштине Тузланског 
кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници 
одржаној 8.5.2020. године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о измјенама и допунама Одлуке о избору и именовању 

чланова у стална и повремена радна тијела Скупштине 
Тузланског кантона

I

У Одлуци о избору и именовању чланова у стална и 
повремена радна тијела Скупштине Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/19 и 2/20), 
врше се следеће измјене:

- Ријечи „Комисију за образовање, културу, спорт и 
младе“ замјењују се ријечима „Комисију за образовање и 
науку“.

У Комисији за образовање, културу, спорт и младе 
ријечи „Бахрудин Ахметагић – члан“ и ријечи „Фуад 
Селимбашић – члан“, бришу се.

- Ријечи „Комисију за пољопривреду, водопривреду, 
шумарство и заштиту околиша“ замјењују се ријечима 
„Комисију за пољопривреду, водопривреду и шумарство“.

- Ријечи „Комисију за рад, здравство и социјалну 
политику“ замјењују се ријечима „Комисију за здравство“.

Иза Комисије за уставна питања додају се нове 
комисије, како слиједи:

- У Комисију за културу, спорт и младе Скупштине 

Тузланског кантона изабрани и именовани су:
 1. Бахрудин Ахметагић – предсједник,
 2. Ведрана Петровић – члан,
 3. Зумра Бегић – члан,
 4. Жарко Вујовић – члан,
 5. Фуад Селимбашић – члан,
 6. Тарик Смајловић – члан,
 7. Иса Балкан – члан.

- У Комисију за рад и социјалну политику Скупштине 
Тузланског кантона изабрани и  именовани су:

 1. Хасиба Куртић – предсједник,
 2. Азра Окић – члан,
 3. Амила Хоџић – члан,
 4. Мирсад Бечић – члан,
 5. Армелина Ахметовић – члан,
 6. Сакиб Копић – члан,
 7. Мајид Араповић – члан.

- У Комисију за просторно уређење и заштиту околиша 
Скупштине Тузланског кантона изабрани и именовани су:

 1. Лејла Вуковић – предсједник,
 2. Сувада Џуздановић– члан,
 3. Расим Достовић – члан,
 4. Џевад Хаџић – члан,
 5. Сандра Имшировић – члан, 
 6. Едис Шарић – члан,
 7. Мујо Удвинчић – члан,
 8. Шефик Мочић – члан,
 9. Рамиз Карић – члан.

- У Комисију за заштиту значајних датума и личности 
за подручја Тузланског кантона и Босне и Херцеговине 
из периода 1992-1995. Скупштине Тузланског кантона 
изабрани и именовани су:

 1. Мирела Трепанић-Грбешић – предсједник,
 2. Сеад Газибеговић – члан,
 3. Јакуб Суљкановић – члан,
 4. Борис Крешић – члан, 
 5. Бего Гутић – члан,
 6. Ђузада Ибришимовић – члан,
 7. Смајо Манџић – члан.

II

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

454
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о утврђивању платних разреда и 
коефицијената за плате намјештеника у органима 

државне службе Тузланског кантона
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Члан 1.
Члан 2. Одлуке о утврђивању платних разреда и 

коефицијената за плате намјештеника у органима државне 
службе Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 12/06, 14/06, 4/07, 6/07, 2/08 и 16/18) мијења 
се и гласи:

„Члан 2.
(1) Намјештеници кантоналних органа државне службе, 

распоређени на радна мјеста утврђена чланом 45. Уредбе 
о пословима основне дјелатности, допунским пословима 
основне дјелатности и пословима помоћне дјелатности из 
надлежности органа државне службе у Тузланском кантону 
које обављају државни службеници и намјештеници, 
условима за вршење тих послова и остваривање одређених 
права из радног односа („Службене новине Тузланског 
кантона“; бр. 9/17 и 11/17) разврставају се у седам платних 
разреда и за сваки платни разред утврђују се коефицијенти 
за плату у следећим вриједностима:

- I платни разред ........................................................ 3,20
- II платни разред ....................................................... 3,10
- III платни разред ...................................................... 3,00
- IV платни разред ...................................................... 2,80
- V платни разред ....................................................... 2,70
- VI платни разред ...................................................... 2,60
- VII платни разред ....................................................1,85.

(2) У платне разреде утврђене у ставу (1) овог члана 
разврставају се радна мјеста намјештеника из кантоналних 
органа, и то:

а) У I платни разред спадају следећа радна мјеста:
-шеф унутрашње организационе јединице (ВШС)

б) У II платни разред спадају следећа радна мјеста:
-виши самостални референт (ВШС)

ц) У III платни разред спадају следећа радна мјеста:
-самостални референт (ВШС)

д) У IV платни разред спадају следећа радна мјеста:
-шеф унутрашње организационе јединице (ССС), 
-шеф протокола (ССС)

е) У V платни разред спадају следећа радна мјеста:
-виши референт (ССС), 
-ВКВ радник
ф) У VI платни разред спадају следећа радна мјеста:
-референт (ССС), 
- КВ радник III и IV степен
г) У VII платни разред спадају следећа радна мјеста:
-помоћни радник,
-неквалификовани радник (НК радник)“

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

примјењиваће се од 01.04.2020. године и биће објављена у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-11-8008-1/20
Тузла, 28.04.2020. 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), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјенама Одлуке о утврђивању платних разреда 
и коефицијената за плате државних службеника у 

органима државне службе Тузланског кантона

Члан 1.
Члан 2. Одлуке о утврђивању платних разреда и 

коефицијената за плате државних службеника у органима 
државне службе Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 12/06, 14/06, 4/07, 6/07, 2/08, 11/09, 
2/13, 9/15, 6/17, 5/18, 16/18 и 1/19), мијења се и гласи:

„Члан 2.
(1) Државни службеници кантоналних органа државне 

службе са радним мјестима утрвђеним у Закону о државној 
служби у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 7/17, 10/17, 10/18 и 14/18) разврставају се у 
једанаест платних разреда и за сваки платни разред утврђују 
се коефицијенти за плату у сљедећим вриједностима:

- I платни разред  ....................................................... 6,50
- II платни разред ....................................................... 6,20
- III платни разред  .................................................... 5,70
- IV платни разред ..................................................... 5,20
- V платни разред ....................................................... 4,85
- VI платни разред ..................................................... 4,60
- VII платни разред .................................................... 4,50
- VIII платни разред ................................................... 4,30
- IX платни разред ......................................................4,10
- X платни разред ....................................................... 3,90
- XI платни разред ..................................................... 3,70.

(2) У платне разреде утврђене у ставу (1) овог члана 
разврставају се радна мјеста државних службеника из 
кантоналних органа, и то:

а) У I платни разред спадају следећа радна мјеста:
-секретар Скупштине Кантона,
-секретар Владе Кантона

б) У II платни разред спадају следећа радна мјеста:
-секретар уреда и других стручних служби које оснива 

Скупштина и Влада Кантона,
-секретар кантоналног органа управе (министарства),
-секретар Кантоналног суда, Кантоналног тужилаштва 

(архивар) и Кантоналног правобранилаштва,
-секретар општинског суда,
-секретар самосталне кантоналне управе и кантоналне 

управне организације.

ц) У III платни разред спадају следећа радна мјеста:
-помоћник руководиоца кантоналног органа управе 

(министра),
-помоћник директора полиције    

д) У IV платни разред спадају следећа радна мјеста:
-помоћник секретара уреда и других стручних служби 

које оснива Скупштина и Влада Кантона,
-помоћник директора самосталне кантоналне управе и 

кантоналне управне организације,
-главни инспектор,



Број 6 - Странa 330  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Субота, 09. 05. 2020. год.

-главни интерни ревизор

е) У V платни разред спадају следећа радна мјеста:
-секретар кантоналне управе и кантоналне управне 

организације у саставу министарства,
-помоћник директора кантоналне управе и кантоналне 

управне организације у саставу министарства   
ф) У VI платни разред спадају следећа радна мјеста:
-шеф рачуноводства у Трезору,
-шеф одсјека за извршење Буџета и извјештавања у 

Трезору,
-шеф централизованог обрачуна плата,
-шеф одсјека у Управи полиције,
-шеф одсјека у Министарству унутрашњих послова
г) У VII платни разред спадају следећа радна мјеста:
-Шеф унутрашње организационе јединице
х) У VIII платни разред спадају следећа радна мјеста:
-инспектор,
-интерни ревизор
и) У IX платни разред спадају следећа радна мјеста:
-стручни савјетник
ј) У X платни разред спадају следећа радна мјеста:
-виши стручни сарадник
к) У XI платни разред спадају следећа радна мјеста:
-стручни сарадник“

Члан 2.
У члану 6а. број „4,28“ замјењује се бројем „6,20“, а 

број „3,79“ замјењује се бројем „5,20“.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 01.04.2020. године и биће објављена у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-11-8004-1/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-11-8004-4/20
Тузла, 07.05.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-3430/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

456
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 07.05.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјенама Одлуке о утврђивању платних разреда 
и коефицијената за плате државних службеника у 

органима државне службе Тузланског кантона

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању платних разреда и 

коефицијената за плате државних службеника у органима 
државне службе Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 12/06, 14/06, 4/07, 6/07, 2/08, 11/09, 
2/13, 9/15, 6/17, 5/18, 16/18, 1/19 и број: 02/1-11-8004-1/20 од 
28.04.2020. године), члан 4. мијења се и гласи:

„Руководилац органа државне службе може посебним 
рјешењем утврдити додатак на основну плату инспектору, 

главном буџетском инспектору и буџетском инспектору до 
20%, у зависности од сложености, значаја и одговорности 
појединог радног мјеста.“

Члан 2.
У члану 6а. број “6,20“ замјењује се бројем “6,50“.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престају се примјењивати 

сва рјешења која су руководиоци органа државне службе 
донијели у складу са чланом 4. Одлуке о утврђивању платних 
разреда и коефицијената за плате државних службеника у 
органима државне службе Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 12/06, 14/06, 4/07, 6/07, 
2/08, 11/09, 2/13, 9/15, 6/17, 5/18, 16/18, 1/19 и број: 02/1-11-
8004-1/20 од 28.04.2020. године).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 01.04.2020. године и биће објављена у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

457.
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 са члановима 15. и 
16. Закона о оснивању Јавне установе Заштићени пејзаж 
“Коњух” („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/11 и 
1/13), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
16.04.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности

I

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавне 
установе Заштићени пејзаж „Коњух“  број: 01-121/20 
од 30.03.2020. године о именовању Вахида Башића за 
директора Јавне установе Заштићени пејзаж „Коњух“, на 
период од 4 (четири) године.

II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“. 

458
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 18. 
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Закона о Заводу здравственог осигурања Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 14/99, 15/13, 7/15 
и 14/16), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 31.03.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора Завода здравственог

осигурања Тузланског кантона

I

Емир Нухановић, разрјешава се дужности директора 
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона, због 
истека мандата, закључно са 31. 03. 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

Број: 02/1-30-10942/20
Тузла, 31.03.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-10940/20
Тузла, 31.03.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-3027-2/20
Тузла, 02.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

459
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 18. Закона 
о Заводу здравственог осигурања Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 14/99, 15/13, 
7/15 и 14/16), на приједлог министрице здравства Тузланског 
кантона, Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 31.03.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Завода здравственог осигурања 

Тузланског кантона

I

Денис Хусић, дипломирани правник, именује се за 
директора Завода здравственог осигурања Тузланског 
кантона, на период од четири године.

II

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

460
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 61. став (2) Закона о 
државној служби у Тузланском кантону („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 10/18 и 14/18), а у вези 
са чланом 34. Уредбе о правилима дисциплинског поступка 

за дисциплинску одговорност државних службеника и 
намјештеника у органима државне службе у Тузланском 
кантону („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/18 и 
5/18), на приједлог Министарства правосуђа и управе, Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 02.04.2020. 
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању предсједника и чланова Дисциплинске 

комисије за кантоналне органе државне службе

I

У Дисциплинску комисију за кантоналне органе 
државне службе (у даљем тексту: Комисија) именују се:

1.Селма Мешић, предсједник
2.Едина Саламовић, члан
3.Сеад Субашић, члан.

II

За замјенике предсједника и чланова Комисије из тачке 
I овог рјешења, именују се:

1.Мелика Сарачевић, замјеник предсједника
2.Санела Дедић, замјеник члана
3.Аднан Хаџић, замјеник члана.

III

Предсједник и чланови Комисије, као и њихови 
замјеници, именују се на период од двије године.

IV

Предсједнику и члановима, за рад у Комисији припада 
накнада у висини и под условима утврђеним Одлуком Владе 
Тузланског кантона, број: 02/1-34-1709-2/18 од 12.06.2018. 
године. 

V

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

461
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 19. став 8. Закона 
о музејској дјелатности („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 10/02 и 13/11), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 08.04.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању Управног одбора 
Јавне установе Музеј источне Босне у Тузли

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Музеј 
источне Босне у Тузли, до окончања конкурсне процедуре 
именовања новог Управног одбора у складу са законом, а 
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најдуже  на период до 60 дана, у следећем саставу:
1.Фикрет Мемић, предсједник,
2.Мустафа Мујкић, члан и
3.Касим Мемић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, примјењује 

се од 11.04.2020. године и биће објављено у „Службеним 
новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-04-11416/20
Тузла, 08.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

462
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 46а. Закона 
о архивској дјелатности („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 08.04.2020. године, д о н о с и

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

ЈУ Архив Тузланског кантона

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Архив 
Тузланског кантона, до окончања конкурсне процедуре 
именовања новог Управног одбора у складу са законом, а 
најдуже на период до 60 дана, у следећем саставу:

1.Хатиџа Фетахагић, предсједник,
2.Амила Шећербеговић, члан и
3.Адина Муратовић, члан.

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења, примјењује 
се од 11.04.2020. године и биће објављено у „Службеним 
новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-04-11418/20
Тузла, 08.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-33-12033/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-33-12040/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

463 
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. 
Одлуке о преузимању оснивачких права над Заводом за 
јавно здравство Тузланског кантона (“Службене новине 
Тузланског кантона”, број: 2/14), на приједлог министрице 
здравства Тузланског кантона, Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.04.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Управног одбора 

 Завод за јавно здравство Тузланског кантона

I

Именује се Управни одбор Завода за јавно здравство 
Тузланског кантона, на период од 4 (четири) године, у 
следећем саставу:

1.Зихер Суљић, предсједник
2.Јасмин Шкахић, члан
3.Мерис Рахмановић, члан
4.Мурадиф Шарић, члан
5.Амела Мујановић, члан.

II

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

464
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 12. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Федерацје Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03 и 
65/13), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 16.04.2020. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Управног одбора Јавне здравствене 
установе Универзитетски клинички центар Тузла

I

Именује се Управни одбор Јавне здравствене установе 
Универзитетски клинички центар Тузла, на период од 4 
(четири) године, у следећем саставу:

1.Џавид Хабибовић, предсједник
2.Енес Гушић, члан
3.Аднан Муслимовић, члан
4.Садик Омеровић, члан
5.Бахрудин Хаџиефендић, члан
6.Харун Авдагић, члан
7.Хајрудин Качар, члан.

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
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465 
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 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Федерацје 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03 и 65/13), а у вези са чланом 11.  
Уговора о регулисању међусобних односа у вези са преношењем 
и преузимањем дијела оснивачких права над Јавном установом 
Народна и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла 
број: 02/1-40-5473-9/17 од 31.03.2017. године, уз претходну 
сагласност градоначелника Града Тузла број: 02/04-А-004420-
2020 од 03.04.2020. године, Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.04.2020. године, д о н о с и

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

Народна и универзитетска библиотека 
„Дервиш Сушић“ Тузла

I

Именује се Управни одбор Јавне установе Народна 
и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла, на 
период од 4 (четири) године, у следећем саставу:

1.Џевад Мешановић, предсједник 
2.Омар Хаџић, члан  
3.Мемић Денис, 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: 02/1-04-12047/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-8/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-5204-7/20
Тузла, 08.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

466
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06 и 13/11), члана 101. став (13) Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), а у вези са чланом 
10. Закона о измјенама и допунама Закона о оснивању Јавне 
установе Завод за одгој и образовање особа са сметњама у 
психичком и тјелесном развоја Тузла (“Службене новине 
Тузланског кантона”, број: 2/20), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 08.04.2020. године, д о н о с и

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

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

I

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

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

II

Именовањем привременог Школског одбора, престаје 
мандат Школском одбору утврђен Рјешењем Владе 
Тузланског кантона,број: 02/1-34-26786/16 од 13.01.2017. 
године.

III

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

467 
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

I

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

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

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
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468
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Мејдан“ Тузла

I

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

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

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-19/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-9922-2/20
Тузла, 08.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-6/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-9922-1/20
Тузла, 08.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

469
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. став (13) 
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 08.04.2020. 
године, д о н о с и

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

ЈУ Прва основна школа Живинице 

I

Моника Тадић и Сабахудин Субашић разрјешавају се 
функције члана Школског одбора ЈУ Прва основна школа 
Живинице.

II

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

470
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. став (13) 
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 08.04.2020. 
године, д о н о с и

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

ЈУ Прва основна школа Живинице 

I

Недим Страшевић и Едина Козаревић именују се 
за чланове Школског одбора ЈУ Прва основна школа 
Живинице, на период утврђен Рјешењем Владе Тузланског 
кантона број: 02/1-34-1014-5/20 од 21.01.2020. године.

II

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

471. 
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Ђурђевик“ Ђурђевик, Живинице

I

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

1. Алија Нуркић, предсједник
2. Емир Нишић, члан
3. Хилда Алић, члан
4. Јасна Халиловић, члан
5. Фикрет Мујић, члан. 

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
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472

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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

Школског одбора ЈУ Друга основна школа Сребреник

I

Мирел Дедић разрјешава се дужности предсједника, а 
Мерсед Шабановић дужности члана привременог Школског 
одбора ЈУ Друга основна 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

Број: 02/1-34-8111-1/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8111-2/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.
473

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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

Школског одбора ЈУ Друга основна школа Сребреник

I

Јасмина Педљић именује се за предсједника, а Алиса 
Имамовић за члана привременог Школског одбора ЈУ Друга 
основна школа Сребреник на период утврђен Рјешењем 
Владе Тузланског кантона број: 02/1-34-2912-1/20 од 
11.02.2020. године.

II

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

474
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Едхем Мулабдић“ Међиђа Доња, 
Градачац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 
школа „Едхем Мулабдић“ Међиђа Доња, Градачац, на 
период најдуже до 90 дана, у следећем саставу:

1. Един Токић, предсједник
2. Дамир Ђонлић, члан
3. Нихад Вејзовић, члан
4. Маида Искрић, члан
5. Мустафа Мулаомеровић, члан.

II

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

475
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Гривице“ Бановићи

I

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

1. Селмир Бјелић, предсједник
2. Мерис Рахмановић, члан
3. Нермина Назибеговић, члан
4. Фарзета Гутић, члан
5. Адиса Хидић, 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

Број: 02/1-34-8075-2/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-10/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-7/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-11/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

476
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Сеона“ Аљковићи, Бановићи

I

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

1. Мерима Мрахоровић, предсједник
2. Нура Мујарић-Делић, члан
3. Неџад Ејубовић, члан
4. Самира Лугавић, члан
5. Есмира Калабић, члан. 

II

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

477
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 16.04.2020. 
године, д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ Бановићи Село, 
Бановићи

I

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

1. Зехрудин Лугавић, предсједник
2. Лејла Бешић, члан
3. Нермина Салетовић, члан

4. Адмир Ковачевић, члан
5. Армина Хасић, члан. 

II

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

478 
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Пурачић“ Пурачић, Лукавац 

I

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

1. Амела Дугоњић, предсједник
2. Емир Хајрић, члан
3. Мерсиха Карић, члан
4. Мирсад Дропић, члан
5. Ален Османовић, члан. 

II

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

479 
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Клокотница“ Клокотница, 
Добој Исток
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I

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

1. Адмир Шишић, предсједник
2. Самир Мујкић, члан
3. Сабира Мехиновић, члан
4. Омер Хасанчевић, члан
5. Адмир  Мујкић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-13/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-18/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-4/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-1/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

480 
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Вуковије“ Вуковије, Калесија

I

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

1. Мехмед Имамовић, предсједник
2. Асмир Рожњаковић, члан
3. Елвис Османовић, члан
4. Халид Мешановић, члан
5. Мирнес Јукановић, члан.

II

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

481
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Џакуле“ Џакуле, Грачаница

I

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

1. Мирела Закетовић, предсједник
2. Асмир Џанановић, члан
3. Нихад Закетовић, члан
4. Елвир Мушић, члан
5. Мустафа Дрндић, члан.

II

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

482 
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Друга основна школа Грачаница

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Друга 
основна школа Грачаница, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Недим Дедић, предсједник
2. Едиса Окић, члан
3. Анида Фазлић, члан
4. Ламија Делић-Пурач, члан
5. Лејла Хасић, члан.

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
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483 
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ Грачаница

I

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

1. Мирсад Летић, предсједник
2. Ариф Имамовић, члан
3. Алем Дедић, члан
4. Нихада Вршајевић, члан
5. Емина Авдагић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-12/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-15/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-14/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

484 
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 16.04.2020 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Лукавица“ Лукавица, Грачаница

I

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

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

II

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

485
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 16.04.2020. године,  д о 
н о с и

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

ЈУ Основна школа „Доборовци“ Доборовци, Грачаница

I

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

1. Џемал Куловић, предсједник
2. Џемал Захировић, члан
3. Халид Ахметовић, члан
4. Селма Муратовић, члан
5. Кемал Хускановић, члан.

II

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

486
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

I

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

1. Халид Ахметовић, предсједник
2. Елвира Закетовић, члан
3. Есад Сарајлић, члан
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4. Сабина Вехабовић, члан
5. Хасан Хрвић, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-16/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-17/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-5204-3/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-3/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

487 
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 16.04.2020. 
године,  д о н о с и

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

ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, Грачаница

I

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

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

II

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

488 
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 и допунама Закона о средњем 
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 14/19), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.04.2020. године, д о н о с и

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

Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ Грачаница

I

Именује се Школски одбор ЈУ Гимназија „Др. Мустафа 
Камарић“ Грачаница, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Мерсиха Закетовић, предсједник
2. Един Шаковић, члан
3. Џана Салихефендић, члан
4. Сенад Топић, члан
5. Неџад Шестан, члан. 

II

Именовањем привременог Школског одбора, престаје 
мандат Школском одбору утврђен Рјешењем Владе 
Тузланског кантона,број: 02/1-34-12302/16 од 28.06.2016. 
године.

II

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

489 
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 16.04.2020. године, д о н о с и

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

ЈУ Мјешовита средња школа Добој Исток

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња школа Добој Исток, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Елма Бркичевић, предсједник
2. Јасмина Тухољак, члан
3. Алмир Хусаковић, члан
4. Мустафа Спахић, члан
5. Сенад Џанић, члан.

II

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
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490 
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 
16.04.2020. године, д о н о с и

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

ЈУ Мјешовита средња школа „Хасан Кикић“ Градачац

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња школа „Хасан Кикић“ Градачац, на период најдуже 
до 90 дана, у следећем саставу:

1. Михрет Синановић, предсједник
2. Мехмедалија Талетовић, члан
3. Осман Осмић, члан
4. Есад Пашалић, члан
5. Хусејн Јукан, члан.

II

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-5/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-8075-9/20
Тузла, 16.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

491 
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 
16.04.2020. године, д о н о с и

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

ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи

I

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 
средња школа Бановићи, на период најдуже до 90 дана, у 
следећем саставу:

1. Асмир Нурковић, предсједник
2. Винко Терзић, члан
3. Мирзет Шехић, члан
4. Мирсад Фајић, члан
5. Зилкадир Чолић, члан.

II

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

492
На основу члана 35. став (1) Колективног уговора за 

дјелатност основног образовања у Тузланском кантону 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 3/17, 1/18 и 
7/18), а у вези са Споразумом о утврђивању основице за 
обрачун плате, увећању коефицијената за обрачун плате, 
утврђивању накнаде за исхрану у току рада (топли оброк) 
те накнаде за кориштење годишњег одмора (регрес) за 
запослене у установама основног образовања ТК за 2020. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
1/20), Влада Тузланског кантона коју заступа премијер 
Кантона, проф. др. Денијал Тулумовић и Самостални 
синдикат радника основног образовања и одгоја Тузланског 
кантона којег заступа предсједник Сумедин Куловић, дана 
30.04.2020. године, закључују     

АНЕКС СПОРАЗУМА 
о утврђивању платних разреда и коефицијената за 

обрачун плате радника у основној школи

I

У Споразуму о утврђивању платних разреда и 
коефицијената за обрачун плате радника у основној школи 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 15/18 и 1/19) 
тачка I. мијења се и гласи:

„I 
Радници у основној школи разврставају се у девет 

платних разреда и за сваки платни разред утврђује се 
коефицијент за обрачун основне плате у сљедећим 
вриједностима:  

- I платни разред....................................коефицијент 3,33
- II платни разред..................................коефицијент 3,15
- III платни разред.................................коефицијент 2,78
- IV платни разред.................................коефицијент 2,56
- V платни разред..................................коефицијент 2,34
- VI платни разред.................................коефицијент 1,97
- VII платни разред................................коефицијент 1,79
- VIII платни разред..............................коефицијент 1,55
- IX платни разред. ............................коефицијент 1,20“.   

II

У коефицијенте из тачке I. овог анекса уграђене 
су важеће одредбе члана 49. Закона о порезу на доходак 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 
10/08, 9/10, 7/13 и 65/13).

III

Наставник затечен у радном односу на неодређено 
вријеме у моменту ступања на снагу овог анекса у основној 
школи која је корисник Буџета Тузланског кантона, који се 
након заснивања и током трајања радног односа у основној 
школи, а најкасније до 31.12.2019. године, дошколовао и 
стекао виши ниво образовања у односу на стручну спрему 
са којом је засновао радни однос на неодређено вријеме, 
разврстава се, у складу са овим анексом и новостеченом 
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стручном спремом, у платни разред са већим коефицијентом 
за обрачун плате. 

Разврставање у платни разред са већим коефицијентом 
за обрачун плате врши се уколико је новостечена стручна 
спрема законом или наставним планом и програмом 
предвиђена као један од услова за заснивање радног односа 
за радно мјесто на којем је наставник затечен у радном 
односу у моменту ступања на снагу овог анекса.   

Право на разврставање у платни разред са већим 
коефицијентом за обрачун плате наставник остварује 
у основној школи подношењем писаног захтјева и 
прилагањем одговарајуће документације којом доказује 
испуњавање услова одређених овим анексом, са примјеном 
новог коефицијента почев од 01.04.2020. године.    

Наставнику који испуњава услове одређене овим 
анексом за признавање права на већи коефицијент за 
обрачун плате, основна школа ће, у складу са важећим 
прописима, на одговарајући начин измјенити  уговор о 
раду у дијелу који се тиче новостеченог стручног звања и 
коефицијента за обрачун плате (уколико су исти саставни 
дио уговора о раду), те донијети посебно рјешење о 
признавању коефицијента за обрачун плате. 

 IV

Основне школе дужне су ускладити своје опште акте 
са одредбама овог анекса.

V

Овај анекс ступа на снагу даном његовог потписивања 
од стране овлашћених представника страна потписница 
и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

Број: 02/1-11-7367-4/20
Тузла, 30.04.2020. године

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ 
РАДНИКА ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ОДГОЈА 
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

ПРЕДСЈЕДНИК

Сумедин Куловић

Број: 02-131/20
Тузла, 30.04.2020. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Проф.др. Денијал Тулумовић,с.р.

Број: 02/1-11-7368-4/20
Тузла, 30.04.2020. године

СИНДИКАТ СРЕДЊЕГ И 
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА,  

ОДГОЈА, НАУКЕ 
И КУЛТУРЕ БИХ 

КАНТОНАЛНИ ОДБОР 
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

ПРЕДСЈЕДНИК

Адмир Терзић, с.р.

Број: 02-131/20
Тузла, 30.04.2020. године

493
На основу члана 35. став (1) Колективног уговора 

за дјелатност средњег образовања у Тузланском кантону 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 3/17, 1/18 и 
7/18), а у вези са Споразумом о утврђивању основице за 
обрачун плате, увећању коефицијената за обрачун плате, 
утврђивању накнаде за исхрану у току рада (топли оброк) 
те накнаде за кориштење годишњег одмора (регрес) за 
запослене у установама средњег образовања ТК за 2020. 
годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/20), 
Влада Тузланског кантона коју заступа премијер Кантона, 
проф. др. Денијал Тулумовић и Синдикат средњег и високог 
образовања, одгоја, науке и културе БиХ – Кантонални 
одбор Тузланског кантона којег заступа предсједник Адмир 
Терзић, дана 30.04.2020. године, закључују 

АНЕКС СПОРАЗУМА 
о утврђивању платних разреда и коефицијената за 

обрачун плате радника у средњој школи 

I

У Споразуму о утврђивању платних разреда и 
коефицијената за обрачун плате радника у средњој школи 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 15/18, 1/19 и 
12/19) тачка I. мијења се и гласи: 

„I 

Радници у средњој школи разврставају се у девет 
платних разреда и за сваки платни разред утврђује 
се коефицијент за обрачун основне плате у следећим 
вриједностима:   

- I платни разред....................................коефицијент 3,33
- II платни разред..................................коефицијент 3,15
- III платни разред.................................коефицијент 2,78
- IV платни разред.................................коефицијент 2,56
- V платни разред..................................коефицијент 2,34
- VI платни разред.................................коефицијент 1,97
- VII платни разред................................коефицијент 1,79
- VIII платни разред..............................коефицијент 1,55
- IX платни разред..............................коефицијент 1,20“.   

II

У коефицијенте из тачке I. овог анекса уграђене 
су важеће одредбе члана 49. Закона о порезу на доходак 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 
10/08, 9/10, 7/13 и 65/13).

III

Средње школе дужне су ускладити своје опште акте са 
одредбама овог анекса.

IV

Овај анекс ступа на снагу даном његовог потписивања 
од стране овлашћених представника страна потписница 
и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

494
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”, број: 16/19) 
министар финансија д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
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I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 16/19), на 
потрошачком мјесту 24020018 – ЈУ ОШ „Кладањ“ Кладањ, 
у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 1.500,00 
КМ.

II

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на  
следећи начин: 
    на терет економског кода:

Уговорене и друге посебне услуге, посебна накнада
613900 - за подстицање рехабилитације 

изапошљавања особа са 
инвалидитетом, субаналитика 
АА0009,  

       функционални код 0912  

 
1.500,00 КМ

    у корист економског кода:
611200 - Накнада трошкова запослених, 
               субаналитика АА0005,                      1.500,00 КМ
               функционални код  1030

III

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

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: 07/1-11-8551/20
Тузла, 23.04.2020. године

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО

ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-8551-1/20
Тузла, 23.04.2020. године

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

495
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”, број: 16/19) 
министар финансија д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 16/19), на 
потрошачком мјесту 24030023 – ЈУ Бехрам-бегова медреса 
у Тузли , у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 
248,00 КМ.

II

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин: 

на терет економског кода:
611200 - Накнада трошкова запослених, 
         субаналитика АА0003,      248,00 КМ
               функционални код 0922            

у корист економског кода:
611200 - Накнада трошкова запослених,
         субаналитика АА0004,       248,00 КМ                              

                        функционални код  1020

III

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Бехрам-
бегова медреса Тузла.

IV

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

496
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”, број: 16/19) 
министар финансија д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 16/19), 
на потрошачком мјесту 24020033 – ЈУ ОШ „Сладна“ 
Сребреник, у дијелу распореда расхода из буџета у износу 
од 1.022,00 КМ.

II

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин: 
на терет економског кода:

613900 - Уговорене и друге 
         посебне услуге,           1.022,00 КМ
               функционални код 0912  

у корист економског кода:
611200 - Накнада трошкова запослених,   1.022,00 КМ
         субаналитика АА0004,
               функционални код  1020          
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III

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Сладна“ 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: 07/1-11-8551-2/20
Тузла, 24.04.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, 

дипл. ецц., с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО

ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-8674-2/20
Тузла, 27.04.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић, 

дипл. ецц., с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО

ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-9157/20
Тузла, 06.05.2020. године

МИНИСТАР
Суад Мустајбашић,

дипл. ецц., с.р.

497
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”, број: 16/19) 
министар финансија д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели расхода                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 16/19) 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
на потрошачком мјесту 14010001, у дијелу распореда 
расхода из намјенских средстава у износу од 50.000,00 КМ.

II

Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 
следећи начин: 

на терет економског кода:
615100 - Капитални трансфери другим нивоима власти  

         и фондовима,                    50.000,00 КМ
               функционални код 0421                                   
               
у корист економског кода:
614800 - Други текући расходи,                    50.000,00 КМ
               функционални код  0421

III

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 

IV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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”, број: 16/19) 
министар финансија д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој  прерасподјели  расхода                                                                                                                      

у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 

I

Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 
расхода у Буџету Тузланског кантона за  2020. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 16/19), на 
потрошачком мјесту 15030002 – Општински суд Живинице, 
у дијелу распореда расхода из буџета у износу од 9.320,00 
КМ.

II

Прерасподјела планираних  расхода извршиће се на  следећи 
начин: 

на терет економског кода:
611100 - Бруто плате и накнаде плата, 9.320,00 КМ
         функционални код 0330  

у корист економског кода:
611200 - Накнада трошкова запослених,
         субаналитика АА0004,   9.320,00 КМ
         функционални код  0330

III

За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 
финансија, Министарство правосуђа и управе и Општински 
суд Живинице.

IV

Овo рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се  у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.



Број 6 - Странa 344  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Субота, 09. 05. 2020. год.

499
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона (“Службене новине 

Тузланског кантона”, број: 10/18 – пречишћени текст) и члана 41. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), на приједлог Педагошког завода Тузланског кантона, број: 
Д-21/1-38-027272-1/19 од 28.2.2020. године, Министарство образовања и науке Тузланског кантона доноси

О Д Л У К У
о измјени Наставних планова и програма у дијелу који се односи на профил и стручну спрему наставника и 

сарадника за реализовање програмских садржаја у хемијској и графичкој техничкој школи

I

Хемијска и графичка техничка школа обухвата следећа стручна звања:

Ред. 
број Стручно звање/Занимање Степен

1. Хемијски техничар у фармацеутској производњи IV

2. Хемијски техничар – микробиолог IV

3. Хемијски техничар – нутриционист IV

4. Графички техничар – веб дизајнер IV

5. Хемијско-технолошки техничар IV

II

Профил и стручна спрема наставника:  

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ: 

Ред.
број ПРЕДМЕТ ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА

1.
Босански, хрватски, 

српски језик и 
књижевност

-  Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за босански/хрватски/
српски језик и књижевност или одсјек за јужнославенске језике и књижевност, 
са завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне 
спреме) и стеченим стручним звањем професор босанског/хрватског/српског 
језика и књижевности или другим стручним звањем гдје је босански/хрватски/
српски језик или књижевност/јужнославенски језик или књижевност, главни 
или равноправни предмет у двопредметној групи;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за босански/хрватски/
српски језик и књижевност или одсјек за јужнославенске језике и књижевност, 
са завршеним првим циклусом високог образовања додипломског студија у 
четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor 
босанског/хрватског/српског језика и књижевности или другим стручним 
звањем гдје је  босански/хрватски/српски језик или књижевност/јужнославенски 
језик или књижевност, главни или равноправни предмет у двопредметној или 
вишепредметној групи или еквивалент;
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2. Страни језик

- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за страни језик, са 
завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне 
спреме) и стеченим стручним звањем професор страног језика или другим 
стручним звањем гдје је страни језик, главни или равноправни предмет у 
двопредметној групи;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за страни језик, са 
завршеним првим циклусом високог образовања додипломског студија у 
четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor 
страног језика или другим стручним звањем гдје је страни језик главни или 
равноправни предмет у двопредметној или вишепредметној групи или 
еквивалент;

3. Историја/Повијест

- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за историју/повијест, са 
завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне 
спреме) и стеченим стручним звањем професор историје/повијести или другим 
стручним звањем гдје је историја/повијест, главни или равноправни предмет у 
двопредметној групи;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за историју/повијест, 
са завршеним првим циклусом високог образовања додипломског студија у 
четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor 
историје/повијести или другим стручним звањем гдје је историја/повијест 
главни или равноправни предмет у двопредметној или вишепредметној групи 
или еквивалент;

4. Социологија

- Наставнички факултет/педагошку академију или факултет који образује 
наставнички кадар из области друштвених наука, социологије, са завршеним 
четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне спреме) 
и стеченим стручним звањем професора из области друштвених наука 
(социологија) на једнопредметним, двопредметним или вишепредметним 
студијским одсјецима гдје је социологија равноправан предмет;
- Наставнички факултет/педагошку академију или факултет који образује 
наставнички кадар из  области друштвених наука (социологија), са завршеним 
првим циклусом високог образовања додипломског студија у четверогодишњем 
трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor из области 
друштвених наука (социологија) на једнопредметним, двопредметним или 
вишепредметним студијским одсјецима гдје је социологија равноправан 
предмет или еквивалент;

5.
Тјелесни и здравствени 

одгој

- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за тјелесни одгој и спорт/
физичку (тјелесну) културу, са завршеним четверогодишњим додипломским 
студијем (VII степен стручне спреме) и стеченим стручним звањем професор 
тјелесног одгоја и спорта или другим стручним звањем гдје је тјелесни одгој 
и спорт/физичка (тјелесна) култура, главни или равноправни предмет у 
двопредметној групи;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за тјелесни одгој и спорт/
физичку (тјелесну) културу, са завршеним првим циклусом високог образовања 
додипломског студија у четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим 
стручним звањем bachelor тјелесног одгоја и спорта или другим стручним 
звањем гдје је тјелесни одгој и спорт/физичка (тјелесна) култура, главни или 
равноправни предмет у двопредметној групи или еквивалент;
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6. Математика

- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за математику, са 
завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне 
спреме) и стеченим стручним звањем професор математике или другим 
стручним звањем гдје је математика, главни или равноправни предмет у 
двопредметној групи;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за математику, са 
завршеним првим циклусом високог образовања додипломског студија 
у четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем 
bachelor математике или еквивалент у једнопредметној и двопредметној или 
вишепредметној групи предмета;

7. Физика

- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за физику, са завршеним 
четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне спреме) и 
стеченим стручним звањем професор физике или другим стручним звањем гдје 
је физика, главни или равноправни предмет у двопредметној групи;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за физику, са завршеним 
првим циклусом високог образовања додипломског студија у четверогодишњем 
трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor физике или 
другим стручним звањем гдје је физика главни или равноправни предмет у 
двопредметној или вишепредметној групи или еквивалент;

8. Хемија/Кемија

- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за хемију/кемију, са 
завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне 
спреме) и стеченим стручним звањем професор хемије/кемије или другим 
стручним звањем гдје је хемија/кемија, главни или равноправни предмет у 
двопредметној групи;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за хемија/кемија, са 
завршеним првим циклусом високог образовања додипломског студија у 
четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor 
хемије/кемије или другим стручним звањем гдје је хемија/кемија главни 
или равноправни предмет у двопредметној или вишепредметној групи или 
еквивалент;

9. Информатика

- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за информатику, са 
завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне 
спреме) и стеченим стручним звањем професор информатике или другим 
стручним звањем гдје је информатика, главни или равноправни предмет у 
двопредметној групи;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за информатику, са 
завршеним првим циклусом високог образовања додипломског студија у 
четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor 
информатике или другим стручним звањем гдје је информатика главни 
или равноправни предмет у двопредметној или вишепредметној групи или 
еквивалент;
- Дипломирани инжењер електротехнике или bachelor електротехнике (240 
ЕЦТС) информатичког или сродног смјера;

10. Биологија

- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за биологију, са 
завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII степен стручне 
спреме) и стеченим стручним звањем професор биологије или другим стручним 
звањем гдје је биологија главни или равноправни предмет у двопредметној или 
вишепредметној групи или еквивалент;
- Наставнички факултет/педагошку академију, одсјек за биологију, са завршеним 
првим циклусом високог образовања додипломског студија у четверогодишњем 
трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем bachelor биологије или 
другим стручним звањем гдје је биологија главни или равноправни предмет у 
двопредметној или вишепредметној групи или еквивалент;
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11.
Демократија и људска 

права

- Наставнички факултет/педагошку академију или факултет који образује 
наставнички кадар из области друштвених наука (социологија, филозофија, 
историја, право, политологија), са завршеним четверогодишњим додипломским 
студијем (VII степен стручне спреме) и стеченим стручним звањем професора из 
области друштвених наука (социологија, филозофија, историја) на једнопредметним, 
двопредметним или вишепредметним студијским одсјецима;
- Наставнички факултет/педагошку академију или факултет који образује 
наставнички кадар из  области друштвених наука (социологија, филозофија, 
историја, право, политологија), са завршеним првим циклусом високог образовања 
додипломског студија у четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним 
звањем bachelor из области друштвених наука (социологија, филозофија, историја, 
право, политологија) на једнопредметним, двопредметним или вишепредметним 
студијским одсјецима или еквивалент;
Изузетно: предмет демократија и људска права могу предавати професори 
друштвених наука који су на дан доношења овог акта затечени на тим пословима и 
у сталном су радном односу.

12.
Религијска култура/
Историја религија

- Наставнички факултет/педагошку академију или факултет који образује 
наставнички кадар из области друштвених наука (социологија, филозофија, 
историја и теологија), са завршеним четверогодишњим додипломским студијем 
(VII степен стручне спреме) и стеченим стручним звањем професора из 
области друштвених наука (социологија, филозофија, историја и теологија) на 
једнопредметним или двопредметним студијским одсјецима;
- Наставнички факултет/педагошку академију или факултет који образује 
наставнички кадар из  области друштвених наука (социологија, филозофија, 
историја и теологија), са завршеним првим циклусом високог образовања 
додипломског студија у четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим 
стручним звањем bachelor из области друштвених наука (социологија, 
филозофија, историја и теологија) на једнопредметним, двопредметним или 
вишепредметним студијским одсјецима или еквивалент;

13. Исламска вјеронаука

- Факултет исламских наука/исламски педагошки факултет/факултет за исламске 
студије и сродни факултети, одсјек педагогија/теологија, одсјек за вјеронауку 
или сродни смјер, са завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII 
степен стручне спреме);
- Факултет исламских наука/исламски педагошки факултет/факултет за исламске 
студије и сродни факултети, одсјек педагогија/теологија, одсјек за вјеронауку или 
сродни смјер, са завршеним првим циклусом високог образовања додипломског 
студија у четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим звањем bachelor;

Лица која испуњавају услове за реализацију наставе из исламске вјеронауке 
морају прибавити сагласност од стране надлежне вјерске заједнице. 

Изузетно, наставници затечени у настави на неодређено радно вријеме који 
су по раније утврђеним стручним профилима верификовано изводили наставу 
и имају сагласност Исламске заједнице, могу и даље радити на тим пословима.

14. Католички вјеронаук

- Факултет теолошких наука/Католички богословни факултет и сродни 
факултети, са завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII 
степен стручне спреме) и стеченим стручним звањем дипломирани теолог/
дипломирани катехет и катехистица/професор вјеронаука-дипломирани теолог/
професор вјеронаука-дипломирани катехет и катехистица;

- Факултет теолошких наука/Католички богословни факултет и сродни 
факултети, са завршеним првим циклусом високог образовања додипломског 
студија у четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем 
дипломирани теолог/дипломирани катехет и катехетица/професор вјеронаука-
дипломирани теолог/професор вјеронаука-дипломирани катехет и катехистица;

Лица која испуњавају услове за реализацију наставе из католичког 
вјеронаука морају прибавити мишљење од стране надлежне вјерске заједнице. 
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15. Православни вјеронаук

- Факултет теолошких наука/Православни богословни факултет и сродни 
факултети, са завршеним четверогодишњим додипломским студијем (VII 
степен стручне спреме) и стеченим стручним звањем дипломирани теолог или 
професор вјеронаука;

- Факултет теолошких наука/Православни богословни факултет и сродни 
факултети, са завршеним првим циклусом високог образовања додипломског 
студија у четверогодишњем трајању (240 ЕЦТС) и стеченим стручним звањем 
дипломирани теолог или професор вјеронаука;

Лица која испуњавају услове за реализацију наставе из православне 
вјеронауке морају прибавити мишљење од стране надлежне вјерске заједнице. 

НАПОМЕНА: 
1. Сви студијски одсјеци једнопредметне и двопредметне групе потпуно су равноправни, изузев у случајевима уколико 
високообразовна установа која издаје диплому о стеченом стручном звању и стручној спреми, у опису издате дипломе, 
не нагласи, који је први а који други предмет односно који је предмет под А и који је предмет под Б, или на другачији, 
законом прописан начин нагласи такву разлику. 
2. Наставници који су затечени у настави на неодређено радно вријеме, а по раније утврђеним стручним профилима су 
верификовано изводили наставу (Наставни план и програм средње техничке и сродне школе број: УП-I-03-611-3117/94, 
Сарајево, 15. јула 1994. године, те Књиге 2/I и 2/II број: УП-I-03-611-3464/95 Сарајево, 7. јула 1995. године, те Наставни 
план и програм средње стручне  школе број: УП-I-03-611-3118/94, Сарајево, 15. јула 1994.године, те Књига 2. број: УП-
И-03-611-3465/95 Сарајево, 7. јула 1995. године), могу и даље радити на тим пословима.

Б) СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1. Хемијски техничар у фармацеутској производњи

Ред.
број ПРЕДМЕТ ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА

1. Латински језик
- проф. латинског и француског језика
- проф. француског и латинског језика
- проф. латинског језика

2. Неорганска хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација  
  у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), 

3. Микробиологија

- проф. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације

4. Хигијена и заштита на 
раду

- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду и хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење   
Еколошко инжињерство
- др. медицине
- мр. фармације
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5 Органска хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација  у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације

6. Аналитичка хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације

7. Технолошке операције

- дипл. инг. хемије
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије

8. Ботаника са 
фармакогнозијом

- проф. биологије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- мр. фармације

9. Физикална хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације

10. Биохемија

- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- мр. фармације
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер
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11. Сировине у фармацеутској 
производњи

- проф. хемије и биологије
- проф. хемије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- мр. фармације
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије

12. Технолошка 
микробиологија

- проф. биологије
- проф. хемије и биологије
- bachelor примијењене биологије (240 ЕЦТС)
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- мр. фармације
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 

13. Технологија козметичких 
производа

- мр. фармације
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије

14. Основе науке о исхрани

- проф. биологије
- проф. биологије и хемије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације
- дипл. инг. пољопривреде -  прехрамбени смјер
- дипл. мутриционист (четверогодишњи студиј или 240 ЕЦТС)

15. Технологија 
фармацеутских производа - мр. фармације

16. Фармакологија - мр. фармације
- др. медицине

17. Контрола фармацеутских 
производа

- мр. фармације
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије

18. Мјерна и регулациона 
техника

- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- дипл. инг. електротехнике
- bachelor инг. електротехнике (240 ЕЦТС)
- проф. машинске групе предмета
- дипл. инг. машинства
- bachelor инг. машинства (240 ЕЦТС)

За све предмете са вјежбама настава 
се изводи уз асистенцију сарадника у 
настави.

- ВКВ радник хемијско технолошке струке – В степен, хемичар специјалист
- IV степен хемијско-технолошке техничке школе са најмање 5 година радног 
искуства и положеним стручним испитом у струци
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НАПОМЕНА: 
Наставници који су затечени у настави на неодређено радно вријеме, а по раније утврђеним стручним профилима су 
верификовано изводили наставу (Наставни план и програм средње техничке и сродне школе број: УП-I-03-611-3117/94, 
Сарајево, 15. јула 1994. године, те Књиге 2/I и 2/II број: УП-I-03-611-3464/95 Сарајево, 7. јула 1995. године), могу и даље 
радити на тим пословима.

2. Хемијско техничар – микробиолог

Ред.
број ПРЕДМЕТ: ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА:

1. Латински језик
- проф. латинског и француског језика
- проф. француског и латинског језика
- проф. латинског језика

2. Неорганска хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)

3. Микробиологија

- проф. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- bachelor примијењене биологије (240 ЕЦТС)
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације

4. Технолошка 
микробиологија

- проф. биологије
- проф. хемије и биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације

5. Органска хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације

6. Аналитичка хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације
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7. Биохемија

- проф. хемије и биологије
- проф. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

8. Физикална хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације

9. Термодинамика са 
термотехником

- проф. физике
- проф. физике и математике
- bachelor физике (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у физици
- bachelor примијењене физике (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије 
- проф. машинске групе предмета 
- дипл. инг. машинства 
- bachelor инг. машинства (240 ЕЦТС) 

10. Технологија конзервисања
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

11. Генетички инжињеринг
- проф. биологије
- проф. хемије и биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији

12. Основе науке о исхрани

- проф. биологије
- проф. биологије и хемије
- bachelor биолгије (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер
- дипл. нутриционист (четверогодишњи студиј или 240 ЕЦТС)

13. Мјерна и регулациона 
техника

- дипл. инг. електротехнике
- bachelor инг. електротехнике (240 ЕЦТС)
- проф. машинске групе предмета
- дипл. инг. машинства
- bachelor инг. машинства (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије

14. Прехрамбена технологија
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер
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15. Микробиологија хране

- проф. биологије
- проф. хемије и биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- bachelor примијењене биологије (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

16. Технологија врења
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

17. Техничко испитивање 
хране с вјежбама

- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС)

18. Микробиолошка контрола 
хране

- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- bachelor примијењене биологије (240 ЕЦТС)
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

19. Екологија

- проф. биологије
- проф. биологије и хемије
- дипломирани биолог
- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду и  хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Еколошко инжињерство

За све предмете са вјежбама настава 
се изводи уз асистенцију сарадника у 
настави.

- ВКВ радник хемијско технолошке струке – V степен, хемичар специјалист
- IV степен хемијско-технолошке техничке школе са најмање 5 година радног 
искуства и положеним стручним испитом у струци

НАПОМЕНА: 
Наставници који су затечени у настави на неодређено радно вријеме, а по раније утврђеним стручним профилима су 
верификовано изводили наставу (Наставни план и програм средње техничке и сродне школе број: УП-I-03-611-3117/94, 
Сарајево, 15. јула 1994. године, те Књиге 2/I и 2/II број: УП-I-03-611-3464/95 Сарајево, 7. јула 1995. године), могу и даље 
радити на тим пословима.

3. Хемијски техничар – нутриционист

Ред.
број ПРЕДМЕТ: ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА:

1. Латински језик
- проф. латинског и француског језика
- проф. француског и латинског језика
- проф. латинског језика

2. Неорганска хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)
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3. Микробиологија

- проф. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације

4. Основе науке о исхрани

- проф. биологије
- проф. биологије и хемије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер
- дипл. нутриционист (четверогодишњи студиј или 240 ЕЦТС)

5. Органска хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације

6. Аналитичка хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације

7. Технолошка 
микробиологија

- проф. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- bachelor примијењене биологије (240 ЕЦТС)
- проф. биологије и хемије
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације

8. Здрава прехрана

- проф. хемије и биологије
- проф. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- bachelor примијењене биологије (240 ЕЦТС)
- мр. фармације
- др. медицине
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

9. Еколошка производња 
хране

- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер
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10. Биохемија

- проф. хемије и биологије
- проф. биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

11. Физикална хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- мр. фармације

12. Технологија конзервисања
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

13. Гастрономија
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

14. Прехрамбена технологија   
I

- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

15. Прехрамбена технологија 
II

- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

16. Хумана физиологија

- проф. биологије
- проф. хемије и биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- bachelor примијењене биологије (240 ЕТЦС)
- дипл. нутриционист (четверогодишњи студиј или 240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације
- др. медицине

17. Микробиологија хране са 
вјежбама

- проф. биологије
- проф. хемије и биологије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- bachelor примијењене биологије (240 ЕТЦС)
- дипл. нутриционист (четверогодишњи студиј или 240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- мр. фармације
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер

18. Контрола квалитета хране 
са вјежбама

- дипл. нутриционист (четверогодишњи студиј или 240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер
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19. Нутриционизам

- дипл. нутриционист (четверогодишњи студиј или 240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. инг. пољопривреде – прехрамбени смјер
- мр. фармације
- др. медицине

20. Дијететика

- мр. фармације
- др. медицине
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. прехрамбене технологије (240 ЕЦТС) 
- дипл. нутриционист (четверогодишњи студиј или 240 ЕЦТС)

За све предмете са вјежбама настава 
се изводи уз асистенцију сарадника у 
настави.

- ВКВ радник хемијско технолошке струке – V степен, хемичар специјалист
- IV степен хемијско-технолошке техничке школе са најмање 5 година радног 
искуства и положеним стручним испитом у струци

НАПОМЕНА: 
Наставници који су затечени у настави на неодређено радно вријеме, а по раније утврђеним стручним профилима су 
верификовано изводили наставу (Наставни план и програм средње техничке и сродне школе број: УП-I-03-611-3117/94, 
Сарајево, 15. јула 1994. године, те Књиге 2/I и 2/II број: УП-I-03-611-3464/95 Сарајево, 7. јула 1995. године), могу и даље 
радити на тим пословима.

4. Графички техничар – WЕБ дизајнер

Ред.
број ПРЕДМЕТ: ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА:

1. Основи машинства са 
графичким стројевима

- дипл. инг. машинства
- дипл. инг. графичке технологије
- дипл. графички инжињер
- bachelor инжињер графичког инжињерства и дизајна (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. електротехнике 
- bachelor инжињер електротехнике (240 ЕЦТС) 

2. Електротехника са 
аутоматиком

- дипл. инг. електротехнике (240 ЕЦТС) 
- bachelor инжињер електротехнике (240 ЕЦТС)

3. Графички дизајн

- bakalaureatреат/bachelor ликовне умјетности – графички дизајн (240 
ЕЦТС)

- bakalaureat/bachelor ликовне умјетности – едукација ликовних умјетности 
(240 ЕЦТС)

- дипломирани дизајнер (240 ЕЦТС)
- проф. ликовне културе (240 ЕЦТС)
- академски графички дизајнер (240 ЕЦТС)
- bachelor инжињер графичког инжињерства и дизајна (240 ЕЦТС)

4. Информатички системи

- дипл. информатичар
- дипл. инг. електротехнике 
- bachelor инжињер електротехнике (240 ЕЦТС)
- дипл. графички дизајнер
- bachelor инжињер графичког инжињерства и дизајна (240 ЕЦТС)

5. Графичка технологија

- дипл. инг. графичке технологије
- академски графички дизајнер (240 ЕЦТС)
- bachelor инжињер графичког инжињерства и дизајна (240 ЕЦТС)
- дипл. графички инжињер
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6. Графички материјали

- академски графички дизајнер (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. графичке технологије
- дипл. графички инжињер
- bachelor инжињер графичког инжињерства и дизајна (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије 
- дипл. инг. машинства

7. Економика предузећа - дипломирани економист

8. Bеб дизајн

- bachelor инжињер графичког инжињерства и дизајна (240 ЕЦТС)
- дипл. информатичар
- дипл. инг. електротехнике 
- bachelor инжињер електротехнике (240 ЕЦТС)

9. Практична настава
- дипл. инг. графичке технологије
- дипл. графички инжињер 
- bachelor инжињер графичког инжињерства и дизајна (240 ЕЦТС)

10. Технологија са 
практичном наставом

- дипл. инг. електротехнике 
- bachelor инжињер електротехнике (240 ЕЦТС)
- дипл. инжињер са цертификатом – wеб дизајн
- дипл. информатичар са цертификатом – wеб дизајн

НАПОМЕНА:
Наставници који су затечени у настави на неодређено радно вријеме, а по раније утврђеним профилима су верификовано 
изводили наставу  могу и даље радити на тим пословима.

5. Хемијско-технолошки техничар

Ред.
број ПРЕДМЕТ ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА

1. Неорганска хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)

2. Основи машинства

- проф. машинске групе предмета 
- дипл. инг. машинства – сви смјерови
- bachelor инг. машинства (240 ЕЦТС) – сви смјерови
- дипл. инг. рударства – смјер машински

3. Органска хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)
- мр. фармације

4. Основи технолошких 
операција

- дипл. инг. хемије
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)

5. Аналитичка хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)
- мр. фармације
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6. Практична настава с 
производним радом

- дипл. инг. хемије
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)

7. Неорганска технологија
- дипл. инг. хемије
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)

8. Органска технологија
- дипл. инг. хемије
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)

9. Процесни апарати и 
уређаји

- дипл. инг. хемије
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)

10. Термодинамика са 
термотехником

- проф. физике
- проф. физике и математике
- bachelor физике (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у физици
- bachelor примијењене физике (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)
- проф. машинске групе предмета 
- дипл. инг. машинства 
- bachelor инг. машинства (240 ЕЦТС) 

11. Физикална хемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)
- мр. фармацијe

12. Мјерна и регулациона 
техника

- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)
- дипл. инг. електротехнике
- bachelor инг. електротехнике (240 ЕЦТС)
- проф. машинске групе предмета 
- дипл. инг. машинства 
- bachelor инг. машинства (240 ЕЦТС) 

13. Основи електротехнике

- проф. физике
- проф. физике и математике
- bachelor физике (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у физици
- дипл. инг. електротехнике
- bachelor инг. електротехнике (240 ЕЦТС)

14. Електрохемија са 
вјежбама

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС)
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15. Техничко испитивање 
материјала са вјежбамa

- проф. хемије
- проф. хемије и биологије
- дипл. инг. хемије
- bachelor хемије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у хемији
- дипл. инг. технологије (хемијско-технолошки одсјек)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Хемијско инжењерство и технологије, усмјерење Хемија и инжињерство 
материјала
- дипл. инг. машинства
- bachelor инг. машинства

16. Екологија

- проф. биологије
- проф. биологије и хемије
- bachelor биологије (240 ЕЦТС) – усмјерење Едукација у биологији
- проф. географије
- дипл. инг. технологије (смјер заштите на раду и хемијско-технолошки одсјек)
- дипл. инг. технологије (прехрамбени смјер)
- bachelor инг. хемијског инжењерства и технологије (240 ЕЦТС), усмјерење 
Еколошко инжињерство

За све предмете са вјежбама и 
предмет Практична настава с 
производним радом настава се изводи 
уз асистенцију сарадника у настави.

- ВКВ радник хемијско технолошке струке – V степен, хемичар специјалист
- IV степен хемијско-технолошке техничке школе са најмање 5 година радног 
искуства и положеним стручним испитом у струци 

НАПОМЕНА: 
Наставници који су затечени у настави на неодређено радно вријеме, а по раније утврђеним стручним профилима су 
верификовано изводили наставу (Наставни план и програм средње техничке и сродне школе број: УП-I-03-611-3117/94, 
Сарајево, 15. јула 1994. године, те Књиге 2/I и 2/II број: УП-I-03-611-3464/95 Сарајево, 7. јула 1995. године), могу и даље 
радити на тим пословима.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од школске 2020./2021. године.

IV

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе профили и стручна спрема наставника прописани Наставним планом и 
програмом средње техничке и сродне школе број: УП-I-03-611-3117/94, Сарајево, 15. јула 1994. године, те Књиге 2/I и 2/II број: 
УП-I-03-611-3464/95 Сарајево, 7. јула 1995. године.

V

Ова одлука ће се објавити у „Службеним новинама Тузланског кантона“. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине 

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке 

Број: 10/1-38-26712-2/19
Тузла, 27.04.2020. године

М И Н И С Т Р И Ц А
Фахрета Брашњић, проф.,с.р.
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500
На основу  члана  8. став (1) Уредбе о начину и поступку утврђивања плата, накнадама и другим материјалним правима 

службеника и намјештеника у органима управе („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 
13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11, 5/11, 6/11, 9/16 и 2/17), а у вези са тачкама II и III Споразума о утврђивању основице за обрачун 
плате, увећању коефицијената за обрачун плате, утврђивању накнаде за исхрану у току рада (топли оброк) те накнаде за 
коришћење годишњег одмора (регрес) за запослене у јавним установама високог образовања Тузланског кантона за 2020. 
годину (број: 02/1-30-1650-1/20 од 20.2.2020. године и број: 01-3/2020 од 18.2.2020. године), министар образовања и науке 
Тузланског кантона доноси 

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о групама послова и задатака, условима за њихово обављање 

и оквирним коефицијентима за обрачун плата у јавним установама високог образовања

Члан 1.
У Правилнику о групама послова и задатака, условима за њихово обављање и оквирним коефицијентима за обрачун 

плата у јавним установама високог образовања („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 9/15, 12/16, 18/18 и 2/19) члан 
2. мијења се и гласи:

„Члан 2.
(Коефицијенти и оквирни коефицијенти за обрачун плате)

За групе послова и задатака на Универзитету утврђене према њиховој сложености и сродности, утврђују се следећи 
коефицијенти за обрачун плата:

1.РУКОВОДЕЋИ ЗАПОСЛЕНИЦИ Коефицијент

а) ректор ................................................................................................................................................................................7,74
б) проректор – редован професор .....................................................................................................................................7,74
проректор – ванредан професор .......................................................................................................................................7,20
ц) декан – редован професор
-за минимално седмично оптерећење од 2 сата .................................................................................................................6,75
-за максимално седмично оптерећење од 4,5 сата .............................................................................................................7,74
д)декан – ванредни професор
- за минимално седмично оптерећење од 2 сата ................................................................................................................6,22
-за максимално седмично оптерећење од 4,5 сата .............................................................................................................7,20
е) декан – доцент
- за минимално седмично оптерећење од 2 сата ................................................................................................................5,70
- за максимално седмично оптерећење од 4,5 сата ............................................................................................................6,67
ф) продекан/водитељ II/III циклуса – редовни професор 
- за минимално седмично оптерећење од 4 (3*) сата .........................................................................................................6,75
- за максимално седмично оптерећење од 6,5 (5,5*) сати .................................................................................................7,74
г) продекан/водитељ II/III циклуса – ванредни професор 
- за минимално седмично оптерећење од 4 (3*) сата .........................................................................................................6,22
- за максимално седмично оптерећење од 6,5 (5,5*) сати .................................................................................................7,20
х) продекан/водитељ II/III циклуса – доцент 
- за минимално седмично оптерећење од 4 (3*) сата .........................................................................................................5,70
 - за максимално седмично оптерећење од 6,5 (5,5*) сати ................................................................................................6,67
и) директор за економске послове ....................................................................................................................................6,22
ј) генерални секретар .........................................................................................................................................................4,07
к) директор Студентског центра ......................................................................................................................................3,70

*Односи се на продекане који имају 5 и више студијских програма уз остале прописане обавезе у оквиру 
40-сатне радне седмице.

2.  НАСТАВНИЦИ

а) редовни професор
- за минимално седмично оптерећење од 6 сати ................................................................................................................6,75
- за максимално седмично оптерећење од 10 сати .............................................................................................................8,04
Коефицијент за обрачун плате за минимално седмично оптерећење (просјечно на годишњем нивоу) код редовног 

професора од 6 сати за сваки наредни сат предавања до 8,5 сати седмичног оптерећења се увећава за 0,39, а од 8,5 сати за 
сваки наредни сат предавања до 10 сати седмичног оптерећења се увећава за 0,11.

б) ванредни професор
- за минимално седмично оптерећење од 6 сати. ...............................................................................................................6,22
- за максимално седмично оптерећење од 10 сати.... .........................................................................................................7,42
Коефицијент за обрачун плате за минимално седмично оптерећење (просјечно на годишњем нивоу) код ванредног 

професора од 6 сати за сваки наредни сат предавања до 8,5 сати седмичног оптерећења се увећава за 0,37, а од 8,5 сати за 
сваки наредни сат предавања до 10 сати седмичног оптерећења се увећава за 0,09.
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ц) доцент
- за минимално седмично оптерећење од 6 сати....................... .........................................................................................5,70
- за максимално седмично оптерећење од 10 сати................. ............................................................................................6,76
Коефицијент за обрачун плате за минимално седмично оптерећење (просјечно на годишњем нивоу) код доцента од 6 

сати за сваки наредни сат предавања до 8,5 сати седмичног оптерећења се увећава за 0,34, а од 8,5 сати за сваки наредни сат 
предавања до 10 сати седмичног оптерећења се увећава за 0,06.

3. САРАДНИЦИ У НАСТАВИ

а) виши асистент
- за минимално седмично оптерећење од 10 сати......... .....................................................................................................3,33
- за максимално седмично оптерећење од 15 сати................. ............................................................................................4,09
б) лектор
- за минимално седмично оптерећење од 10 сати............ ..................................................................................................2,96
- за максимално седмично оптерећење од 15 сати..... ........................................................................................................3,64
а) асистент
- за минимално седмично оптерећење од 10 сати............... ...............................................................................................2,78
- за максимално седмично оптерећење од 15 сати............... ..............................................................................................3,42

4. ЗАПОСЛЕНИЦИ ВИСОКЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Оквирни коефицијент: од 2,78 до 3,33

5. ЗАПОСЛЕНИЦИ ВИШЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Оквирни коефицијент: од 2,10 до 2,34

6. ВК ЗАПОСЛЕНИЦИ/V СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Оквирни коефицијент: од 1,82 до 1,97

7. ЗАПОСЛЕНИЦИ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Оквирни коефицијент: од 1,60 до 1,79

8. КВ ЗАПОСЛЕНИЦИ 

Коефицијент 1,55

9. ПК ЗАПОСЛЕНИЦИ 

Коефицијент 1,34

10. НК  ЗАПОСЛЕНИЦИ

Коефицијент 1,20.“

Члан 2.
(Период примјене нових коефицијената)

(1) Обрачун плата запосленика на Универзитету по основу коефицијената из члана 1. овог правилника вршиће се за 
период април – децембар 2020. године.  

(2) Истеком периода из става (1) овог члана престаје да важи члан 1. овог правилника, а обрачун плата вршит ће се 
по коефицијентима који су се примјењивали прије ступања на снагу овог правилника, уколико Влада Тузланског кантона и 
репрезентативни синдикат за област високог образовања на подручју Тузланског кантона не постигну другачији споразум.

Члан 3.
(Обавеза усклађивања општих аката)

 Универзитет је дужан ускладити своје опште акте са одредбама овог правилника.

Члан 4.
(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу првог наредног дана од дана прибављања сагласности Владе Тузланског кантона на 
овај правилник и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине 

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке 

Број: 10/1-11-7371-2/20
Тузла, 07.04.2020. године

М И Н И С Т Р И Ц А
Фахрета Брашњић, проф.,с.р.
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На основу члана 7. став  (2.)  Закона о новчаним 

подршкама у пољопривреди и руралном развоју Тузланског 
кантона (''Службене новине Тузланског кантона'', бр. 
8/14, 2/16 и 4/18), уз претходно мишљење Комисије за 
пољопривреду, водопривреду, шумарство и заштиту 
околиша Скупштине Тузланског кантона, број: 02-02-
245-2/20 од 30.04.2020. године, министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде доноси  

ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ НОВЧАНИХ ПОДРШКИ ПО 

МОДЕЛУ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет)

Правилником о остваривању новчаних подршки по 
моделу осталих врста подршки (у даљем тексту: Правилник) 
прописују се услови које мора испуњавати подносилац 
захтјева за остваривање новчаних подршки, поступак за 
остваривање новчаних подршки, потребна документација 
која се прилаже уз захтјев за остваривање новчаних 
подршки, начин исплате новчаних подршки, обавезе које 
корисник новчаних подршки мора испунити након што буду 
исплаћена средства новчаних подршки и друго. 

II – ОПШТИ УСЛОВИ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
НОВЧАНИХ ПОДРШКИ 

Члан 2.
(Општи услови за остваривање новчаних подршки)

(1) Право на новчане подршке имају правна и физичка 
лица (у даљем тексту: корисници), која  испуњавају следеће 
опште услове:

а) да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава 
или Регистар клијената,

б) да имају пребивалиште, односно сједиште на 
територији Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон),

ц) да су испунили пореске обавезе за претходну годину,
д) да су испунили обавезе по основу уговора о закупу 

или уговора о додијељеној концесији за коришћење државног 
пољопривредног земљишта,

е) да испуњавају остале посебно прописане услове.
(2) Корисник у току године може поднијети само један 

захтјев за остваривање права на новчану подршку по моделу 
осталих врста подршке 

III - ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ 
ПОДРШКИ

Члан 3.
(Поступак остваривања новчаних подршки)

(1) Захтјев за остваривање новчаних подршки по моделу 
осталих врста подршки подноси се надлежној општинској/
градској служби заједно са документацијом прописаном овим 
Правилником најкасније до 30. септембра текуће године. 

(2) Општинска/градска служба, након запримања 
захтјева из претходног става, примјерак пројекта,  осим за 
реализацију прољетне/јесење сјетве, у условима проглашеног 
стања несреће, доставља Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), 
чија ће комисија размотрити оправданост пројекта. 

(3) Комисија формирана рјешењем од стране општинског 
начелника/градоначелника након прибављања мишљења од 
Министарства, размотриће пројекте, записнички констатовати 
да ли испуњавају услове за новчану подршку и сачинити 
приједлог за одобравање пројекта.

(4) Општинска/градска служба врши провјеру документације 
и доноси рјешење које одмах доставља Министарству, а најкасније 
до 15.11. текуће године. Министарство након извршене провјере 
рјешења доставља Министарству финансија. 

(5) За реализацију прољетне/јесење сјетве у условима 
проглашеног стања несреће, Министарство ће након провјере 
рјешења, а прије достављања истог Министарству финансија, 
потписати споразум са општином/градом којим се уређују 
међусобни односи.

(6) Општина/град се обавезују да након реализације 
потицања прољетне/јесење сјетве у условима проглашеног 
стања несреће достави извјештај о утрошку средстава.

(7) Уколико Министарство уочи неправилности у 
рјешењима, враћа их општинској служби на поновни поступак. 

(8) На рјешење општинске службе из претходног става 
овог члана може се изјавити жалба Министарству у року од 
осам дана од дана достављања рјешења.

IV- ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Члан 4.
(Суфинансирање реализације пројеката од значаја за Кантон)

(1) Новчана подршка за суфинансирање реализације 
пројеката од значаја за Кантон додјељује се за:

а) издавање стручних публикација, 
б) стручно усавршавање кадрова из пољопривреде,
ц) развој асоцијација пољопривредних произвођача и
д) подршку ТВ емисијама о пољопривреди и промоцији 

домаћих производа, јавним емитерима са подручја Тузланског 
кантона,

е) суфинансирање реализације прољетне/јесење сјетве 
у условима проглашеног стања несреће. 

(2) Суфинансирање пројеката из претходног става од 
а) до ц) вршиће се у износу максимално до 15% од износа 
средстава потребних за реализацију пројекта, а максималан 
износ новчане подршке износи 3.000,00 КМ.

(3) Суфинансирање подршке ТВ емисијама о пољопривреди 
и промоцији домаћих производа вршиће се у износу максимално 
до 50% од износа средстава потребних за реализацију пројекта, а 
максималан износ подршке износи 30.000,00 КМ.

(4) Суфинансирање реализације прољетне/јесење сјетве 
у условима проглашеног стања несреће, остварују општине/
градови у име пољопривредних произвођача-корисника, за 
пројекте за које је  обезбијеђен дио средства од других нивоа 
власти или невладиних организација.

(5) Уз захтјев за исплату новчане подршке корисник, 
поред доказа из члана 2. овог Правилника, доставља, у 
оригиналу или овјереној копији, општинској служби следећу 
документацију:

а) за издавање стручних публикација и развој асоцијација 
пољопривредних произвођача:

- пројекат са финансијском конструкцијом,
б) за стручно усавршавање кадрова из пољопривреде
- програм са дефинисаним темама, терминима, учесницима,
ц) за подршку ТВ емисијама о пољопривреди и промоцији 

домаћих производа:
- програм и план са дефинисаним темама, бројем 

емисија, терминима емисије, очекиваним ефектима,
- извјештај о реализацији емисија истог или сличног 

типа и садржаја у претходном периоду.  
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д) за суфинансирање реализације прољетне/јесење сјетве 
у условима проглашеног стања несреће:

- копију рачуна о набавци сјемена, минералних гнојива 
и заштитних средстава,

- табеларни преглед корисника на обрасцу 1. који је 
саставни дио овог Правилника,

V -  НАДЗОР 

Члан 5.
(Надзор)

Управни надзор над проведбом овог Правилника вршиће 
Министарство, а инспекцијски надзор обавља Кантонална 
пољопривредна инспекција у оквиру своје надлежности.

VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
(Достављање података)

Општинска служба ће Министарству од 15. до 20. 
октобра текуће године доставити податке о броју поднесених 
захтјева са процијењеним износом средстава потребних за 
реализацију новчане подршке.

Члан 7.
(Ступање на снагу)

(1) Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављен у ''Службеним новинама Тузланског  кантона''.

(2) Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о остваривању новчаних подршки 
по моделу осталих врста подршки (''Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 11/14, 14/15, 12/16 и 17/17).

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине

Тузлански кантон 
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-008352/20
Тузла, 30.04.2020. године

М И Н И С Т А Р
Мустафа Шакић, дипл.оецц,с.р.

образац 1.     

Табеларни преглед корисника

Р.бр.

Име и 
презиме 
крајњег 

корисника
Број из РПГ 

или РК Култура
Површина 

(ха)
Локација 
(насеље)

Планирани 
износ 

новачне 
подршке 

(КМ)

 1 2 3 4 5 6
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На основу члана 23. Закона о министарствима и другим 

органима управе Тузланског кантона (''Службене новине 
Тузланског кантона'', број:10/18 – пречишћени текст), а у 
вези са чланом 29. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2020. годину (''Службене новине Тузланског 
кантона'', број: 16/19), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Тузланског кантона д о н о с и

П Р О Г Р А М 
УТРОШКА СРЕДСТАВА У СВРХУ ПОТИЦАЊА 

РАЗВОЈА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  У 2020. ГОДИНИ

I. САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Програмом утрошка средстава у сврху потицања 
развоја биљне производње у 2020. години (у даљем тексту: 
Програм) се утврђује износ расположивих средстава, план 
утрошка средстава, општи критерији за остваривање права 
за додјелу средстава и начин реализације Програма. 

II. ИЗВОР СРЕДСТАВА

Одлуком о расподјели средстава утврђених Буџетом 
Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину Федералном 
министарству финансија са позиције "Текући трансфери 
другом нивоима власти и фондовима-кантони и општине" 
кантонима, градовима и општинама (''Службене новине 
Федерације БиХ'', број: 97/19) Влада Федерације Босне и 
Херцеговине одобрила је 650.000 КМ за потицај развоју 
биљне производње на подручју Тузланског кантона. 

III. РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА

Средства планирана Програмом у износу од 650.000,00 КМ 
утрошиће се на следећи начин:

1. Успостављање система протуградне заштите на 
подручју Тузланског кантона у укупном износу до 300.000,00 
КМ,

2. Суфинансирање набавке пластеника у укупном 
износу до 200.000,00  КМ и

3. Суфинансирање подизање насада крошњастог и 
јагодичастог воћа у укупном износу до 150.000,00 КМ.

IV. ОПШТИ КРИТЕРИЈИ 

1. Успостављање система протуградне заштите на 
подручју Тузланског кантона

Реализација успостављања система протуградне 
заштите (пројектовање, изградња и опремање мреже 
протуградних станица) планирана је на подручју следећих 
градова/општина Тузланског кантона: Челић, Сребреник, 
Лукавац, Грачаница и Добој Исток. 

Челић, Сребреник и Лукавац – финансирање успостављана 
система протуградне заштите,

Добој Исток и Грачаница – финансирање завршних 
радова на успостави система протуградне заштите

 2. Суфинансирање набавке пластеника

Право на коришћење средстава за суфинансирање набавке 
пластеника имају пољопривредни произвођачи, физичка лица 
и обрти, (у даљем тексту: апликанти) који имају пребивалиште, 
односно сједиште на подручју Тузланског кантона и који су 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар 
клијената. 

Програмом се могу одобрити средства за 
суфинансирање набавке пластеника површине  320 м².
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Вриједност  инвестиције која се суфинансира износи 
до 4.000,00 КМ.

За оставарење права на коришћење средстава за 
суфинансирање набавке пластеника површине 320 м², потребно 
ја да апликанти доставе доказ о обезбјеђењу властитих средстава 
у износу од минимално 20% од набавне вриједности пластеника 
и доказ о обезбјеђењу минимално 40% средстава од набавне 
вриједности пластеника од других институција и организација.

Програмом се суфинансира преосталих 40% од 
набавне вриједности пластеника.

3. Суфинансирање подизање насада крошњастог и 
јагодичастог  воћа

Право на коришћење средстава за суфинансирање 
подизање насада крошњастог и јагодичастог  воћа имају 
пољопривредни произвођачи, физичка лица и обрти, (у 
даљем тексту: апликанти) који имају пребивалиште, односно 
сједиште на подручју Тузланског кантона и  који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар клијената.

Суфинансираће се и комбинација насада крошњастог и 
јагодичастог на наведеној површини.

Вриједност  инвестиције која се суфинансира износи 
до 4.000,00 КМ.

За остваривање права на коришћење средстава за 
суфинансирање подизање насада крошњастог и јагодичастог 
воћа, потребно ја да апликанти доставе доказ о обезбјеђењу 
властитих средстава у износу од минимално 20% од 
вриједности насада крошњастог и јагодичастог и доказ о 
обезбјеђењу минимално 40% средстава од вриједности 
насада крошњастог и јагодичастог од других институција и 
организација.

Програмом се суфинансира преосталих 40 % од 
трошкова подизања  насада крошњастог и јагодичастог, 
односно комбинације наведених култура.

V. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Наведена средства утрошиће се у складу са одредбама 
Програма, којег доноси министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Тузланског кантона (у даљем тексту: 
министар), уз  прибављену сагласност Владе Тузланског 
кантона.

Након добијања сагласности Владе Тузланског кантона 
на Програм, Министарство ће обавијестити општине/градове, 

на чијем подручју је одобрена успостава система протуградне 
заштите о предстојећим активностима на реализацији 
успоставе наведеног система.

Министарство ће у складу са одребама Закона о јавним 
набавкама провести процедуру избора најповољнијег 
понуђача за реализацију успоставе система протуградне 
заштите. Након проведене процедуре Министарство ће 
потписати уговор са одабраним извођачем радова, те ће у 
сарадњи са надлежним општинским службама континуирано 
надгледати реализацију активности од стране извођача 
радова.

Министарство ће обезбиједити и стручни надзор над 
извођењем радова од стране стручног лица.

Општина/град се обавезује да Министарству достави 
све неопходне податке за реализацију Пројеката успоставе 
система протуградне заштите.

Општина/град се обавезује да ријеши имовинско правне 
односе, приступ и право коришћења локација на парцелама 
на којим ће бити инсталиран систем протуградне заштите. 

Одабир корисника средстава намијењених 
суфинансирању набавке пластеника и суфинансирања 
подизања насада крошњастог и јагодичастог воћа, односно 
комбинације наведених култура, вршиће се путем јавног 
позива за додјелу средстава из програма, који ће расписати 
Министарство, а на основу општих и посебних критерија.

Одлуку о општим и посебним критеријима доноси 
министар.

Министарство ће донијети појединачне одлуке о 
одобравању финансијских средстава.

VI. СТУПАЊЕ  НА СНАГУ 

Овај програм ступа на снагу даном добијања сагласности 
Владе Тузланског кантона и биће објављен у "Службеним 
новинама Тузланског кантона".

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине

Тузлански кантон 
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-005812/20
Тузла, 11.03.2020. године

М И Н И С Т А Р
Мустафа Шакић, дипл.оецц,с.р.

503
На основу члана 56. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине (‘’Службене новине 

Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 35/05), члана 178. став (2) Закона о водама (‘’Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине’’, број: 70/06), члана 56. Закона о водама (‘’Службене новине Тузланског кантона’’, број: 11/08) и члана 72. 
став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину (‘’Службене новине Тузланског кантона’’, број: 
16/19),  министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Тузланског кантона  доноси

П Р О Г Р А М
УЛАГАЊА СРЕДСТАВА ВОДНИХ НАКНАДА У ОБЛАСТ ВОДОПРИВРЕДЕ У 2020. ГОДИНИ

I

Овим програмом утврђују се приходи водних накнада који припадају Тузланском кантону (у даљем тексту: Кантон), 
начин расподјеле, односно улагања намјенских средстава и начин реализације пројеката планираних Програмом за 2020. 
годину.

II

Приход средстава опште и посебних водних накнада који припада Кантону у 2020. години процијењен је у износу од 
4.264.158,17 КМ. Процјена планираних прихода извршена је на основу анализе остварених прихода у 2019. години.

Пренесена неутрошена средства водних накнада из 2019. године износе 6.487.013,83 КМ. Укупни приходи и расходи, 
односно улагања у област управљања водама Програмом за 2020. годину, Буџетом Тузланског кантона за 2020. годину 
планирани су у износу од 10.751.172,00 КМ.
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Табела: приходи

Редни 
број Извор средстава Укупно планирани 

приходи 2020.године

1 2 3
I 7212 - Остали приходи од имовине 8.000,00
1 Posebne vodne naknade po osnovu zakupa 8.000,00

1.1 721225 Приходи од закупа јавног водног добра на површинским 
водама I категорије 3.000,00

1.2 721226 Приходи од закупа јавног водног добра на површинским водама 
II категорије 5.000,00

II 7225 - Накнаде и таксе по федералним законима и прописима 10.731.586,00

2.1 Posebne vodne naknade (PVN) 6.786.586,00
2.1.1 722521 Регистрација моторних возила 1.825.086,00
2.1.2 722522 Заштита вода 2.761.400,00
2.1.3 722523 Коришћење површинских и подземних вода за јавну водоопскрбу 601.000,00

2.1.4 722524 Коришћење површинских и подземних вода за флаширање воде 
и минералне воде 30.314,00

2.1.5 722525 Коришћење површинских и подземних вода за индустријске 
процесе, укључујући и термоелектране 1.527.000,00

2.1.6 722526 Коришћење воде за производњу ел. енергије у хидроелектранама 34.786,00
2.1.7 722527 Вађење материјала из водотока 3.000,00
2.1.8 722528 Посебна водна накнада за заштиту од поплава 4.000,00
2.2 Општа водна накнада 3.945.000,00
2.2.1 722529 Општа водна накнада 3.945.000,00
III 7227 - Непланиране уплате-приходи 5.586,00
3.1 722751 Неутрошене намјенске донације 5.586,00
IV 7777 - Приходи по основу заосталих обавеза 6.000,00
4.1 777776 Уплате заосталих обавза по основу ПВН 6.000,00
Свеукупно водне накнаде 10.751.172,00

Законом о водама (у даљем тексту: федерални Закон) утврђена је расподјела прихода од прикупљене опште водне 
накнаде и посебних водних накнада, као и прихода прикупљених на основу закупа јавног водног добра на површинским 
водама I категорије на подручју Кантона, у сљедећем омјеру:

- надлежној агенцији за воде     40%
- у корист буџета кантона      45%
- у корист Фонда за заштиту околиша Федерације    15%
Истим Законом утврђена је у цијелости припадност прихода од закупа јавног водног добра на површинским водама 

II. категорије буџету кантона. 
Чланом 72. став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину, прописано је да ће се распоред 

средстава водних накнада – намјенска средства потрошачка јединица 14010003 вршити у складу са програмом улагања 
средстава водних накнада у област водопривреде на подручју Кантона који доноси ресорно министарство, изузев средстава 
намијењених за измирење обавеза по основу отплата кредита. На програм сагласност даје Влада Кантона. На основу 
донесеног програма, ресорно министарство доноси појединачне одлуке о одобравању финансијских средстава.

III

Према члану 178. федералног Закона, приходи од опште и посебних водних накнада који припадају Кантону, користе 
се за суфинансирање изградње и одржавања водних објеката из члана 14. наведеног Закона: заштитне објекте, објекте за 
одводњавање, објекте за искоришћивање вода, те објекте за заштиту вода од загађивања, као и остале активности везане за 
послове управљања водама – израда техничке документације, подлога за концесије, и др., у складу са годишњим планом и 
програмом кантоналног министарства надлежног за воде. 

Улагања средстава опште и посебних водних накнада планирана су у складу са Одлуком о начину расподјеле средстава 
водних накнада у област водопривреде за 2020. годину број: 04/1-11-007806/20 од 09.04.2020. године  (у даљем тексту: 
Одлука), за измирење обавеза по основу отплата кредита, пренесене уговорене обавезе из претходног периода, улагања 
у пројекте од градског и општинског значаја из претходног периода за које је процедура јавне набавке покренута или 
окончана, али за које није закључен уговор о преносу средстава са Министарством, те средства резерве.
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Табела: улагања средстава водних накнада 

Ставка плана Назив ставке

Пренесене 
уговорене 
обавезе за 

пројекте из 
2019. године

Пројекти 
за које је 

покренута 
процедура 

јавне набавке 
у 2019. 
години

План за 
пројекте из 

2020. године

Укупно план за 
2020. годину

1 2 3 4 5 6 7
А+Б+
Ц+Д  СВЕУКУПНО  3.133.297,69 1.319.140,06    6.298.734.25  10.751.172,00 

A  УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА       74.409,11 0.00    6.298.734,25    6.373.143,36 

A 1. ОПШТЕ АКТИВНОСТИ       30.000,00 0.00    1.192.000,00    1.222.000,00 

A 1.1. Подзаконски акти и стручно-техничка
документација       30.000,00 0.00 0.00         30.000,00 

A 1.1.1. Измјене и допуне Кантоналног 
оперативног плана заштите од поплава       30.000,00 0.00 0.00         30.000,00 

A 1.2. Посебне активности 
управљања водама 0.00 0.00    1.192.000,00    1.192.000,00 

A 1.2.2. Ануитет за 2019. годину по кредиту 
WB-IDA 3954,општина Калесија 0.00 0.00       130.000,00       130.000,00 

A 1.2.3. Ануитет за 2019. годину по кредиту 
WB-IDA 3954,општина Теочак 0.00 0.00       130.000,00       130.000,00 

A 1.2.4. Камата за 2019. годину по кредиту 
WB-IDA 3954,општина Калесија 0.00 0.00         21.000,00         21.000,00 

A 1.2.5. Камата за 2019. годину по кредиту 
WB-IDA 3954,општина Теочак 0.00 0.00         21.000,00         21.000,00 

A 1.2.6.
Ануитет за 2019. по Програму 
суфинансирања пројекта канализације 
и водоснабдијевања, општине Челић 

0.00 0.00       240.000,00       240.000,00 

A 1.2.7.
Суфинансирање ануитета (главница и 
камата) за постројење за пречишћавање 
отпадних вода, град Сребреник

0.00 0.00       250.000,00       250.000,00 

A 1.2.8.

Рефундација дијела трошкова 
насталих реализацијом пројекта 
водоснабдијевања општине 
Градачац по Одлуци Скупштине 
Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, 
број: 7/17) и Одлуци о давању 
сагласностi broj:01-02-314-4/19 od 
18.10.2019. godine, grad Gradačac

0.00 0.00 400.000,00       400.000,00 

A 2. ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО 
ОДРЖАВАЊЕ       42.348,55 0.00 0.00         42.348,55 

A 2.1. Заштита вода       42.348,55 0.00 0.00         42.348,55 

A 2.1.1.

Субвенционирање потрошње 
електричне енергије и хемикалија 
за рад постројења, град 
Живинице

      36.682.03 0.00 0.00         36.682,03 

A 2.1.2.

Суфинансирање  трошкова рада 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Јежинцу, град 
Сребреник

        5.666,52 0.00 0.00           5.666,52 

A 2.2. Коришћење вода 0.00 0.00 0.00 0.00
A 2.3. Заштита од вода 0.00 0.00 0.00 0.00
A 3. ДРУГИ ТРОШКОВИ 2.060,56 0.00 5.106.734,25   5.108.794,81 
A 3.1. Средства резерве 2.060,56 0.00 5.106.734,25   5.108.794,81 
A 3.1.1. Средства резерве 2.060,56 0.00 5.106.734,25   5.108.794,81 
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Б ПОСЛОВИ РАЗВОЈА 
УПРАВЉАЊА ВОДАМА     173.578,97 0.00 0.00       173.578,97 

Б 1. ИСТРАЖИВАЊА ВОДНИХ 
РЕСУРСА    170.678,97 0.00 0.00       170,678.97 

Б 1.1. Посебна и допунска 
истраживања    170.678,97 0.00 0.00       170.678,97 

Б 1.1.1.

Израда Елабората истражних 
хидрогелошких бушотина прогнозне 
дубине бушења 100,00 М ±15% са 
пројектом изведбе хидрогелошких 
објеката (бунар) на следећим 
локацијама: МЗ Гнојница, МЗ 
Крушевица, МЗ Горња Добошница, 
МЗ Деветак, МЗ Шикуље-Прлине, 
МЗ Пурачић, општина Лукавац

      87.620,02 0.00 0.00         87.620,02 

Б 1.1.2.

Израда пројекта истражног бушења 
и експлоатационог бунара БДД-3 са 
уградњом бунарске конструкције 
и изградњом потисног вода са 
радовима у МЗ  Доња Добошница, 
општина Лукавац

  83.058,95 0.00 0.00         83.058,95 

Б 2. СТРАТЕШКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА         2.900,00 0.00 0.00           2.900,00 

Б 2.1.
Израда студија, програма и 
других планских развојних 
докумената

        2.900,00 0.00 0.00           2.900,00 

Б 2.1.1. План уређења површинских 
водотока на подручју ТК         2.900,00 0.00 0.00           2.900,00 

Ц  ПРОЈЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА       68.638,28 7.000,00 0.00         75.638,28 

Ц 1. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ       12.811,50 0.00 0.00         12.811,50 

Ц 1.1. Водни објекти за коришћење вода         8.833,50 0.00 0.00           8.833,50 

Ц 1.1.1. Идејни пројекат водоснабдијевања 
насеља Деветак, општина Лукавац         8.833,50 0.00 0.00           8.833,50 

Ц 1.2. Заштитни водни објекти 0.00 0.00 0.00 0.00
Ц   0.00 0.00 0.00 0.00
Ц 1.3. Водни објекти за заштиту вода         3.978,00 0.00 0.00           3.978,00 

Ц 1.3.1.

Идејни пројекти постројења за 
третман отпадних вода насеља 
Деветак И Гнојница, општина 
Лукавац

        3.978,00 0.00 0.00           3.978,00 

Ц 2. ГЛАВНИ ПРОЈЕКТИ       55.826,78 7.000,00 0.00         62.826,78 

Ц 2.1. Водни објекти за коришћење вода       15.988,28  7.000.00 0.00         22.988,28 

Ц 2.1.1.

Израда Главног пројекта 
реконструкције и доградње 
водоводне мреже у МЗ Бистарац 
Горњи – резервоар „Двори“ – Куљен 
(суфинансирање), општина Лукавац

       1.714,28 0.00 0.00          1.714,28 

Ц 2.1.2.

Израда пројекта постојећег 
стања и Главног пројекта 
реконструкције водовода 
‘’Бујаковац-Радљева-Ровине’’ у 
МЗ Прилук, град Живинице

        6.903,00 0.00 0.00           6.903,00 

Ц 2.1.4.

Израда Главног пројекта 
прикључења на општински 
водовод И главне дистрибуционе 
водоводне мреже у МЗ 
Тојшићи,висинске зоне засеоци 
Долина и Гутићи, општина 
Калесија

        2.457,00 0.00 0.00           2.457,00 
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Ц 2.1.5.

Израда Главног пројекта 
реконструкције главне 
дистрибуционе водоводне мреже 
у МЗ Прњавор - јужно насеље, 
општина Калесија

        2.457,00 0.00 0.00           2.457,00 

Ц 2.1.6.

Израда Главног пројекта 
приклкључења на општински 
водовод и главне дистрибуционе 
водоводне мреже у насељу 
Бабина Лука, 
МЗ Кикачи, општина Калесија

        2.457,00 0.00 0.00 2.457,00 

Ц 2.1.7.

Израда Главни пројекат 
водоснабдијевања МЗ Ковачи у 
посебном систему из дубинских 
бунара, град Живинице

0.00       7.000,00 0.00           7.000,00 

Ц 2.2. Заштитни водни објекти       14.481,56 0.00 0.00         14.481,56 

Ц 2.2.1.

Израда Главног пројекта уређења 
корита потока Лукавчић од пропуста 
испод пруге Тузла – Добој до ушћа 
у ријеку Спречу  (суфинансирање) 
рекандидован, општина Лукавац

        1.965,60 0.00 0.00           1.965,60 

Ц 2.2.2.

Израда Главног пројекта уређења 
корита потока Бистарац од 
Бистарачког језера до ушћа у 
ријеку Јалу (суфинансирање) 
рекандидован, општина Лукавац

        1.684,80 0.00 0.00           1.684,80 

Ц 2.2.3.

Израда Главног пројекта уређења 
корита потока Медница и Церовац 
од регулисаног дијела па узводно 
по 1.500,00 м (суфинансирање), 
општина Лукавац

           933,66 0.00 0.00              933,66 

Ц 2.2.4.

Израда  идејног рјешења и 
главног пројекта регулације 
ријеке Јошевице у дужини цца 
5.300,00 м Тузла, град Тузла

        7.897,50 0.00 0.00           7.897,50 

Ц 2.2.5.

Главни пројекат регулације ријеке 
Јале у Славиновићима, ИИИ фаза 
- дионица од локације пијаце у 
Симин Хану до моста на скретању 
за Горњу Тузлу, град Тузла

        2.000,00 0.00 0.00           2,000,00 

Ц 2.3. Водни објекти за заштиту вода       25.356.94 0.00 0.00         25.356,94 

Ц 2.3.1.

Израда Главног пројекта одводње 
оборинских и канализационих 
отпадних вода у МЗ Лукавац град 
са подручја  улица Подрињска 
и Омладинска и пречистача 
фекалних вода у индустријској 
зони Лукавац (суфинансирање), 
општина Лукавац

        1.283,96 0.00 0.00           1.283,96 

Ц 2.3.2.

Израда Главног пројекта одводње 
оборинских и канализационих 
отпадних вода са подручја МЗ 
Бистарац Доњи и дијела МЗ 
Бистарац Горњи (суфинансирање), 
општина Лукавац

        1.612,49 0.00 0.00           1.612,49 

Ц 2.3.3.

Израда Главног пројекта одводње 
оборинских и канализационих 
отпадних вода у МЗ Хрвати 
засеок Коксара  (суфинансирање), 
општина Лукавац

        3.56,33 0.00 0.00           3.567,33 

Ц 2.3.4.

Израда Главног пројекта одводње 
оборинских вода и канализационих 
отпадних вода са подручја МЗ 
Хускићи и дијела МЗ Лукавац Мјесто 
(суфинансирање), општина Лукавац

        3.567,33 0.00 0.00           3.567,33 
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Ц 2.3.5.

Израда Главног пројекта одводње 
оборинских и фекалних вода 
у МЗ Прокосовићи са био 
пречистачем отпадних вода 
у циљу заштите акумулације 
језера Модрац (суфинансирање), 
општина Лукавац 

4.204,98 0.00 0.00 4.20,.98 

Ц 2.3.6.
Израда Главног пројекта 
канализацијске мреже за насеље 
Лисовићи, град Сребреник

3.656,25 0.00 0.00 3.656,25 

Ц 2.3.7.

Израда и ревизија Главног 
пројекта канализацијске мреже 
са прикључком на уређај за 
пречишћавање за пословну зону 
Шпионица и МЗ Шпионица 
Доња, град Сребреник

7.464,60 0.00 0.00 7.464,60 

Д  РАДОВИ  2.816.671.33 1.312.140,06 0.00    4.128.811,39 
Д 1. Заштитни водни објекти 50.793,20 0.00 0.00 50.793,20 

Д 1.1.
Одводња оборинских вода са 
подручја Доложал, оборински 
канал 4, општина Лукавац

50.793,20 0.00 0.00 50.793,20 

Д 2. Водни објекти за коришћење вода 1.978,845.45 1.112.140,06 0.00 3.090.985,51 

Д 2.1.

Изградња система 
водоснабдијевања висинских зона 
у МЗ Раинци Горњи, општина 
Калесија

64.740,55 0.00 0.00 64.740,55 

Д 2.2.
Водоснабдијевање насеља 
Хукићи,Галешићи и Моманово у 
МЗ Славиновићи, град Тузла

83.277,07 0.00 0.00 83.277,07 

Д 2.3.
Водоснабдијевање II висинске 
зоне дијела насеља “Козловац II” 
и насеља Долови, град Тузла

23.636,46 0.00 0.00 23.636,46 

Д 2.4. Санација бране Модрац, III фаза 14.377,89 0.00 0.00 14.377,89 

Д 2.5.
Реконструкција и доградња 
водовода у МЗ Туловићи, 
општина Бановићи

97.131,14 0.00 0.00 97.131,14 

Д 2.6.

Изградња потисног вода и 
дистрибутивне мреже из 
резервоара “Баре-Плане” у МЗ 
Врановићи, град Грачаница

50.000.00 0.00 0.00 50.000,00 

Д 2.7.

Извођење радова истражног 
бушења и изведбе 
експолоатационог бунара 
ЕДБ-1 са уградњом бунарске 
конструкције у МЗ  Прокосовићи,
Општина Лукавац

94.960,47 0.00 0.00 94.960,47 

Д 2.8.

Радови на реконструкцији 
система водоснабдијевања насеља 
„Пољице Горње“ (суфинансирање) 
– рекандидован пројекат, 
општина Лукавац

65.811,12 0.00 0.00 65.811,12 

Д 2.9.

Реконструкција  градског водовода 
“Старићка ријека” у Кладњу 
етапа повећање капацитета 
резервоарског простора,општина 
Кладањ

335.897,23 0.00 0.00 335.897,23 

Д 2.10.

Изградња и реконструкција 
примарне дистрибутивне мреже 
у МЗ Пурачић (фаза II),општина 
Лукавац

0.00 163.564,60 0.00 163,564.60 

Д 2.11.

Санација и реконструкција 
водоводног система у насељу 
Пријановићи (суфинансирање) 
–  рекандидовани пројекат /раније 
започет/, општина Кладањ

93.76,83 0.00 0.00 93.768,83 
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Д 2.12.

Санација и реконструкција 
водоводног система у 
насљима Плаховићи и Бушево 
(суфинансирање)  - рекандидовани 
пројекат /раније започет, општина 
Кладањ

75.854,59 0.00 0.00 75.85,.59 

Д 2.13.

Извођење радова на изградњи 
експлоатационог бунара ЕБС - 1 на 
локалитету Скендеруша, општина 
Сапна 

48.964,50 0.00 0.00 48.964,50 

Д 2.14. Реконструкција водоводног 
система Дубраве, град Живинице 11.550,99 0.00 0.00 11.550,99 

Д 2.15.
Реконструкција водовода 
“Бујаковац-Радљева-Ровина” у 
МЗ Прилук, град Живинице

1.626,97 0.00 0.00 1.626,97 

Д 2.16. Vodovodna mreža u naselju Ćasuri, 
MZ Tupković, grad Živinice 4.327,16 0.00 0.00 4.327,16 

Д 2.17.

Реконструкција мјесног водовода 
“Ступари Село” у насељима 
Ступари Село, Дубраве, Плане у 
МЗ Ступари, општина Кладањ

63.000,00 0.00 0.00 63,000.00 

Д 2.18.

Увођење бунара Б5А сyстем 
водоснадбијевања    општине 
Сребреник - потисни вод од 
објеката 1 и 2 бунара Б5А до 
објекта за везу са бунарима Б6 
и Б7 и увођење Б5А у систем 
водоснадбијевања  општине 
Сребреник објекат 1 и 2 -фаза II , 
град Сребреник (суфинансирање )

0.00 167.143,15 0.00 167.143,15 

Д 2.19.

Извођење радова на 
унапређењу градског система 
водоснабдијевања и проширења 
система за насеља Бијела Поља, 
Драфнићи, Сељануша и Горња 
Лохиња, град Грачаница

253.004,97 0.00 0.00 253.004,97 

Д 2.20.

Реконструкција и доградња 
водоводног систама дијела 
општине Теочак резервоар доња 
зона В=300 м3, општина Теочак

250.000,00 0.00 0.00 250.000,00 

Д 2.21.

Изградња резервоара 
запремине 200 м3 и дјелимична 
реконструкција постојећег у МЗ 
Шерићи, град Живинице

79.033,50 0.00 0.00 79.033,50 

Д 2.22.

Реконструкција и доградња 
водоводног систама Живинице 
(изградња пумпме станице и 
електрорадови)- IV фаза, град 
Живинице

0.00 553.274,31 0.00 553.274,31 

Д 2.23.

Пројекат увезивања бунара ГМ -3  
у постојећи водоводни систем на 
изворишту Врело Мионица,Град 
Градачац

0.00 102.400,00 0.00 102.400,00 

Д 2.24.
Реконструкција и доградња 
водоводне мреже у МЗ Лукавац 
Горњи, град Градачац

0.00 125.758,00 0.00 125.758,00 

Д 2.25.

Изградња дијела водоводног 
цјевовода од изворишта “Понор” 
Горњи Хргови до резервоара 
“Јеловче село”, град Градачац

32.478,05 0.00 0.00 32.478,05 

Д 2.26.

Изградња одводње фекалне 
канализације у дијелу МЗ 
Свирац, насеље Мејремићи,  град 
Градачац

157.755,55 0.00 0.00 157.755,55 



Субота, 09. 05. 2020. год.  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА   Број 6 Странa 371

Д 2.27.
Изградња секундарне водоводне 
мреже у насељу Зукићи, МЗ 
Прилук, град Живинице

77.648,41 0.00 0.00 77.648,41 

Д 3. Водни објекти за заштиту вода 787.032,68 200.000,00 0.00 987.032,68 

Д 3.1.

Радови на скупљању, одвођењу 
и пречишћавању отпадних вода 
из  дијела МЗ Добошница, са 
локалитета фудбалског стадиона, 
општина Лукавац

68.279,70 0.00 0.00 68.279,70 

Д 3.2.

Изградња канализационог 
колектора санитарно - фекланих 
вода за насеља Хан, Колинија, 
Џакић, Селимовићи II, Фатићи, 
Ризвановићи и Брђаци, општина 
Сапна

315.862,78 0.00 0.00 315.862,78 

Д 3.3.

Канализациони колектор и 
дјелимично измјештање
канализационе мреже у МЗ 
Сњежница, општина Теочак

140.571,57 0.00 0.00 140.571,57 

Д 3.4.

Изградња канализацијске мреже 
са прикључком уређаја за 
пречишћавање у Индустријској 
зони МЗ Шпионица и МЗ 
Шпионица Доња - фаза I, град 
Сребреник

0.00 200.000,00 0.00  200.000,00 

Д 3.5.

Изградња фекалне канализационе 
мреже у дијелу насеља Оскова - 
Шарењак (Оскова - Брдо пумпа), 
град Живинице

29.955,86 0.00 0.00 29,955.86 

Д 3.6.

Пројекат канализациони одвод 
фекалних отпадних вода преко 
градском колектору -Дује 
,општина Добој Исток

    232.362,77 0.00 0.00 232.362,77 

УКУПНО:  3.133.297.69 1.319.140,06    6.298.734,25  10.751.172.00 

IV

Реализација пројеката вршиће се у складу са овим програмом, Одлуком и уговорима које ће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) закључити са корисницима средстава.

Након добијања сагласности Владе Тузланског кантона на овај програм, Министарство ће обавијестити градове, 
односно општине о пројектима планираним Програмом.

На основу донесеног Програма, Министарство доноси појединачне одлуке о одобравању финансијских средстава.

V

Уколико током године градови, односно општине кандидују додатне пројекте од градског, односно општинског значаја 
за финансирање из средстава водних накнада,  одобравање средстава ће се вршити са ставке А.3.1. Средства резерве 
доношењем појединачних одлука на које сагласност даје Влада Тузланског кантона.

VI

За пројекте или активности који су планирани Програмом улагања средстава водних накнада у област водопривреде у 
2019. години, за које је процедура јавне набавке покренута у 2019. години у складу са Одлуком о критеријима за утврђивање 
приоритетних пројеката из области управљања водама од општинског значаја за Програм улагања средстава водних 
накнада у област водопривреде у 2019. години број: 04/1-25-18607/19 од 23.09.2019.године и број: 04/1-25-18607-6/19 од 
22.10.2019. године, али за које није закључен уговор о преносу средстава са Министарством, а иста су у међувремену 
окончана, потребно је доставити комплетну документацију јавне набавке, одлуку о избору најповољнијег понуђача и 
уговор са извођачем радова, ради закључивања уговора о преносу средстава са овим Министарством.

За пројекте од градског и општинског значаја из претходног периода за које је процедура јавне набавке покренута у 
2019. години, и процедура је у току, градови и општине су дужни одмах по правомоћном окончању поступка јавне набавке 
доставити овом Министарству комплетну документацију јавне набавке, одлуку о избору најповољнијег понуђача и уговор 
са извођачем радова, ради закључивања уговора о преносу средстава са овим Министарством.  

Градови и општине су у цјелости одговорне за намјенски утрошак средстава, реализацију одобрених  пројеката у 
складу са Законом, од провођења поступка јавне набавке, закључења уговора о извођењу радова и извођења радова у складу 
са пројектном и другом документацијом (прибављање потребне документације), до подношења извјештаја о намјенском 
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утрошку средстава. 
Градови и општине су обавезни осигурати стручни надзор над извођењем радова прописан законом. У складу с важећим 

прописима, послове стручног надзора над грађењем не може обављати правно лице које је израдило или учествовало у 
изради пројектне документације и правно лице које изводи радове на грађевини која се гради.

Градови и општине ће омогућити непосредно праћење имплементације пројектних активности у сваком моменту 
овлашћеним представницима Министарства, а Министарство задржава право других облика надзора над реализацијом 
пројекта. 

Министар може у било којој фази реализације пројекта именовати Комисију, чији је задатак контрола степена 
реализације пројекта.

За реализацију пројеката из тачке ИИИ овог програма средства су планирана у Буџету Тузланског кантона на 
организационој јединици 14010003 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, водне накнаде, на економским 
кодовима:

613900  Уговорене и друге посебне услуге
614100 Текући трансфери другим нивоима власти
614300 Текући трансфери непрофитним организацијама
614400 Субвенције јавним предузећима
614500  Субвенције приватним предузећима и предузетницима
614800 Други текући расходи
615100 Капитални трансфери другим нивоима власти
615400  Капитални трансфери јавним предузећима
616200 Издаци за иностране камате
821300 Набавка опреме
821500  Набавка сталних средстава у облику права
821600 Реконструкција и инвестицијско одржавање
823200  Вањске отплате
Шифра пројеката под којом ће се вршити књиговодствено евидентирање је ‘’приход 9’’.
Према функционалној класификацији, средства су планирана за класе:
0520 Управљање отпадним водама
0620 Развој заједнице
0630 Водоснабдијевање

VII

Овај програм ступа на снагу даном добијања сагласности Владе Тузланског кантона и биће објављен у ‘’Службеним 
новинама Тузланског кантона’’.

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине

Тузлански кантон 
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-007822/20
Тузла, 09.04.2020. године

М И Н И С Т А Р
Мустафа Шакић, дипл.оецц, с.р.

504
Комисија за концесије Тузланског кантона,на 123. 

сједници одржаној дана 05.05.2020. године, разматрајући 
захтјев Министарства привреде Тузланског кантона, за 
добијање овлашћења за вођење преговора са привредним 
друштвом „Геоинжењеринг“ д.о.о. Кладањ, ради закључења 
уговора о концесији за експлоатацију камена кречњака на 
локалитету „Храстић“ код Ступара у општини Кладањ, на 
основу члана 15. Закона о концесијама („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 5/04 , 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 
12/16, 14/17 и 10/18), чланова 11., 12., 13. и 14. Правила 
Комисије за концесије Тузланског кантона и Документа о 
политици додјеле концесија на подручју Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/06), доноси 
следећу

О Д Л У К У
1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ  Министарству привреде 

Тузланског кантона за вођење преговора са привредним 
друштвом „Геоинжењеринг“ д.о.о. Кладањ, ради закључења 
уговора о концесији за експлоатацију камена кречњака на 
локалитету „Храстић“ код Ступара у општини Кладањ. 

2. Обавезује се  Министарство привреде Тузланског 
кантона да Комисији за концесије ТК по завршетку 
преговора достави записник са комплетном документацијом 
о вођењу преговора на разматрање.

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине

Тузлански кантон 
Комисија за концесије ТК

Број: 20/1-14-2565-4/20
Тузла, 06.05.2020. године

Предсједник комисије
за концеције ТК

Дино Конаковић, с.р.
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 6/2020

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

447. Закон о измјенама и допунама Закона о 
допунским правима бранилаца и чланова    
њихових породица 321

448. Закон о допунама Закона о основном одгоју и 
образовању 325

449. Закон о измјени и допунама Закона о средњем 
образовању и одгоју 325

450. Закон о потврђивању Уредбе са законском снагом 
о престанку примјене Закона о подстицајима за 
запошљавање и интервенцијама у привредним 
субјектима 326

451. Закон о потврђивању Уредбе са законском 
снагом о престанку примјене прописа на нивоу 
Тузланског кантона 326

452. Закон о субвенцији за ублажавање посљедица 
узрокованих стањем несреће 326

453. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о избору 
и именовању чланова у стална и повремена 
радна тијела Скупштине Тузланског кантона, 
број: 01-02-295-26/19 од 08.05.2020. године 328

ВЛАДА

454. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању платних 
разреда и коефицијената за плате намјештеника 
у органима државне службе Тузланског кантона, 
број: 02/1-11-8008-1/20 од 28.04.2020. године 328

455. Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за плате 
државних службеника у органима државне 
службе Тузланског кантона, број:  02/1-11-8004-
1/20 од 28.04.2020. године 329

456. Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за плате 
државних службеника у органима државне 
службе Тузланског кантона, број: 02/1-11-8004-
4/20 од 07.05.2020. године 330

457. Одлука о давању сагласности, број: 02/1-30-
3430/20 од 16.04.2020. године (именовање 
директора ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“) 330

458. Рјешење о разрјешењу директора Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона, 
број: 02/1-30-10942/20 од 31.03.2020. године 330

459. Рјешење о именовању директора Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона, 
број: 02/1-30-10940/20 од 31.03.2020. године 331

460. Рјешење о именовању предсједника и чланова 
Дисциплинске комисије за кантоналне органе 
државне службе, број: 02/1-30-3027-2/20 од 
02.04.2020. године 331

461. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора Јавне установе Музеј источне Босне у 
Тузли, број: 02/1-04-11416/20 од 08.04.2020. 
године 331

462. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора ЈУ Архив Тузланског кантона, број: 
02/1-04-11418/20 од 08.04.2020. године 332

463. Рјешење о именовању Управног одбора Завод за 
јавно здравство Тузланског кантона, број: 02/1-
33-12033/20 од 16.04.2020. године 332

464. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне 
здравствене установе Универзитетски клинички 
центар Тузла, број: 02/1-33-12040/20 од 
16.04.2020. године 332

465. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне 
установе Народна и универзитетска библиотека 
„Дервиш Сушић“ Тузла, број: 02/1-04-12047/20 
од 16.04.2020. године 333

466. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Завод за одгој и образовање особа 
са сметњама у психичком и тјелесном развоју 
Тузла, број: 02/1-34-5204-7/20 од 08.04.2020. 
године 333

467. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Брешке“  Брешке, 
Тузла, број: 02/1-34-8075-8/20 од 16.04.2020. 
године 333

468. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Мејдан“ Тузла, број: 
02/1-34-8075-19/20 од 16.04.2020. године 334

469. Рјешење о разрјешењу чланова Школског одбора 
ЈУ Прва основна школа Живинице, број: 02/1-
30-9922-1/20 од 08.04.2020. године 334

470. Рјешење о именовању чланова Школског одбора 
ЈУ Прва основна школа Живинице, број: 02/1-
30-9922-2/20 од 08.04.2020. године 334

471. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Ђурђевик“ 
Ђурђевик, Живинице, број: 02/1-34-8075-6/20 
од 16.04.2020. године 334

472. Рјешење о разрјешењу предсједника и члана 
привременог Школског одбора ЈУ Друга 
основна школа Сребреник, број: 02/1-34-8111-
1/20 од 16.04.2020. године 335

473. Рјешење о именовању предсједника и члана 
привременог Школског одбора ЈУ Друга 
основна школа Сребреник, број: 02/1-34-8111-
2/20 од 16.04.2020. године 335

474. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Едхем Мулабдић“ 
Међиђа Доња, Градачац, број: 02/1-34-8075/20 
од 16.04.2020. године 335

475. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Гривице“ Бановићи, 
број: 02/1-34-8075-2/20 од 16.04.2020. године 335

476. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Сеона“ Аљковићи, 
Бановићи, број: 02/1-34-8075-10/20 од 
16.04.2020. године 336
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477. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Бановићи Село“ 
Бановићи Село, Бановићи, број: 02/1-34-8075-
11/20 од 16.04.2020. године 336

478. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Пурачић“ Пурачић, 
Лукавац, број: 02/1-34-8075-7/20 од 16.04.2020. 
године 336

479. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“ 
Клокотница, Добој Исток, број: 02/1-34-8075-
13/20 од 16.04.2020. године 336

480. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Вуковије“ 
Вуковије, Калесија, број: 02/1-34-8075-18/20 од 
16.04.2020. године 337

481. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Џакуле“ Џакуле, 
Грачаница, број: 02/1-34-8075-1/20 од 
16.04.2020. године 337

482. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Друга основна школа Грачаница, 
број: 02/1-34-8075-4/20 од 16.04.2020. године 337

483. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ 
Грачаница, број: 02/1-34-8075-12/20 од 
16.04.2020. године 338

484. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Лукавица“ 
Лукавица, Грачаница, број: 02/1-34-8075-14/20 
од 16.04.2020. године 338

485. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Доборовци“ 
Доборовци, Грачаница, број: 02/1-34-8075-15/20 
од 16.04.2020. године 338

486. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Соко“ Соко, 
Грачаница, број: 02/1-34-8075-16/20 од 
16.04.2020. године 338

487. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Малешићи“ 
Малешићи, Грачаница, број: 02/1-34-8075-17/20 
од 16.04.2020. године 339

488. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ 
Грачаница, број: 02/1-34-5204-3/20 од 
16.04.2020. године 339

489. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Добој 
Исток, број: 02/1-34-8075-3/20 од 16.04.2020. 
године 339

490. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа „Хасан 
Кикић“ Градачац, број: 02/1-34-8075-5/20 од 
16.04.2020. године 340

491. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи, 
број: 02/1-34-8075-9/20 од 16.04.2020. године 340

492. Анекс Споразума о утврђивању платних разреда 
и коефицијената за обрачун плате радника у 
основној школи, број: 02/1-11-7367-4/20 од 
30.04.2020. године 340

493. Анекс Споразума о утврђивању платних разреда 
и коефицијената за обрачун плате радника 
у средњој школи, број: 02/1-11-7368-4/20 од 
30.04.2020. године 341

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

494. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-8551/20 од 23.04.2020. године (ЈУ 
ОШ „Кладањ“ Кладањ) 341

495. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-8551-1/20 од 23.04.2020. године 
(ЈУ Бехрам-бегова медреса Тузла) 342

496. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-8551-2/20 од 24.04.2020. године 
(ЈУ ОШ „Сладна“ Сребреник) 342

497. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-8674/20 од 27.04.2020. године 
(Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде) 343

498. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину, 
број: 07/1-11-9157/20 од 06.05.2020. године 
(Општински суд Живинице) 343

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

499. Одлука о измјени Наставних планова и програма 
у дијелу који се односи на профил и стручну 
спрему наставника и сарадника за реализовање 
програмских садржаја у хемијској и графичкој 
техничкој школи, број: 10/1-38-26712-2/19 од 
27.04.2020. године 344

500. Правилник о измјени Правилника о групама 
послова и задатака, условима за њихово 
обављање и оквирним коефицијентима за 
обрачун плата у јавним установама високог 
образовања, број: 10/1-11-7371-2/20 од 
07.04.2020. године 360

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

501. Правилник о остваривању новчаних подршки по 
моделу осталих врста подршки, број: 04/1-11-
008352/20 од 30.04.2020. године 362

502. Програм утрошка средстава у сврху потицања 
развоја биљне производње у 2020. години, број: 
04/1-11-005812/20 од 11.03.2020. године 363

503. Програм улагања средстава водних накнада у 
област водопривреде у 2020. години, број: 04/1-
11-007822/20 од 09.04.2020. године 364
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КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ 

504. Одлука, број: 20/1-14-2565-4/20 од 06.05.2020. 
године (привредно друштво „Геоинжењеринг“ 
д.о.о. Кладањ) 372

Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: секретар Скупштине Ениса Хасанагић - Телефон 035 / 252-565 - 
Претплата: 035 / 252-565, - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши унапријед у корист рачуна: НЛБ Банка д.д. 
Тузла 1321000256000080 - Графичка припрема и штампа Харфо-граф д.о.о., Тузла, Туралибегова бб, телефон: 319-500, факс: 
319-500, фах: 319-501 - За штампарију: Мурис Џампо


