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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
568
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
На основу
члана 24.
став на1.сједници
тачка ц)
Устава
Скупштина
Тузланског
кантона,
одржаној
Тузланског
кантона
(„Службене новине Тузланско30.4.2021. године,
доноси
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“,
З А К О бр.
Н 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина
Тузланског кантона,
на сједници
одржаној
О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНИ
ЗАКОНА
О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ
РАДУ
26.5.2021.
године, доноси
Члан 1.
У
Закону
оЗА
научноистраживачком
раду
КОН
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/17)
у члану 7. у ставу (2) ријечи „образовања, науке,
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О УСЛОВИМА И
културе и спорта“ замјењују се ријечима „образовања
ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНО
и науке“.
ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА
Члан 2.
У члану 13. ријечи „образовања, науке, културе и
Члан 1.„образовања и науке“.
спорта“ замјењују се ријечима
У Закону о условима и поступку легализације
бесправно изграђених Члан
грађевина
(„Службене новине
3.
У члану кантона“,
19. иза ријечи
„тијело“
се ријечи
Тузланског
бр. 3/06,
1/07, додају
5/08, 10/11,
7/17,
„Владе
11/18
и Кантона“.
8/20), у члану 5. у ставу (1) ријечи „до 31. маја
2021. године“ замјењују се ријечима „до 31. маја 2022.
Члан 4.
године“.
Члан 20. мијења се и гласи:
„Члан 20.
Члан 2.
(Именовање, структура, рад и пријевремено
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
разрјешење Кантоналног савјета)
објављивања
у „Службеним
новинама
(1) Кантонални
савјет, водећи
рачуна оТузланског
научним
кантона“
областима из члана 7. став (1) овог закона, на
приједлог министра, именује Влада Кантона.
Б о(2)
с н а Кантонални
и Х е р ц е г о в савјет
ина
броји Предсједник
девет чланова
-(предсједник
Федерација Босне
Херцеговине
- Скупштине
Тузланског
кантона
и иосам
чланова)
и именује
се на мандат
Т
У
З
Л
А
Н
С
К
И
К
А
Н
Т
О
Н				
од четири године.
С к у п ш т и нсавјет
а
Слађан Илић, с.р.
(3) Кантонални
чини:
а) Број:
осам01-02-299-4/21
истакнутих 				
научних радника запослених у
Тузла, 26.5.2021. године
научноистраживачкој
организацији или акредитованој
високошколској установи, регистрованој на подручју
Кантона и
б) један представник привреде.
569(4) Члан Кантоналног савјета из става (3) тачка а)
овог
може
бити 24.
и лице
Начлана
основу
члана
став у 1.почасном
тачка ц)научном
Устава
звању заслужног
или новине
почасном
звању
Тузланског
кантонанаучника
(„Службене
Тузланскопрофесора емеритуса.
подрињског
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене

(5) Рад Кантоналног савјета ближе се уређује
пословником о раду, који доноси Кантонални савјет
уз сагласност министра.
(6) Кантонални савјет о свом раду и стању у
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
области научноистраживачког рада на подручју
6/04 и 10/04),
на приједлог
Владе Тузланског
кантона,
Кантона,
најмање
једном годишње,
подноси извјештај
Скупштина
Тузланског
кантона,
на
сједници
одржаној
Влади Кантона.
26.5.2021.
године,
доносиили Министарство могу од
(7) Влада
Кантона
Кантоналног савјета затражити доставу одређених
ОДЛ
У Кприједлога
У
информација, ставова
или
мјера за
унапређење стања у области научноистраживачког
рада. о измјени Одлуке о давању сагласности
(8)(„Службене
Влада Кантона,
на Тузланског
приједлог министра,
новине
кантона“,може
разријешити чланабр.Кантоналног
4/19 и 13/19) савјета и прије
истека мандата, ако утврди да је рад истог неуспјешан
у реализацији послова из члана
22. овог закона.
I
(9) Чланови Кантоналног савјета за свој рад
остварују право на накнаду чија висина се утврђује
У Одлуци о давању сагласности („Службене
актом о именовању, у складу са актом Владе Кантона
новине
Тузланског
кантона“,
4/19 и 13/19)
у члану
о утврђивању
накнада
за рад бр.
предсједника
и чланова
2.
став
2.
мијења
се
и
гласи:
управних и надзорних одбора.
„Преостали
дио за
вишка
над расходима
(10)
Средства
рад прихода
Кантоналног
савјета
из
2018.
године
ће
се
користити
за
финансирање
буџетској
обезбјеђују се у Буџету Кантона, на
редовне дјелатности
Завода здравственог
осигурања
позицији
„Наука“ у надлежности
Министарства.
(11) Административне
послове за Кантонални
Тузланског
кантона.“
савјет обавља Министарство.“
II
Члан 5.
Члан
21. брише
се. на снагу даном доношења и
Ова одлука
ступа

биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
Члан 6.
кантона“.
Члан 22. мијења се и гласи:
„Члан 22.
Босна и Херцеговина
Предсједник
(Надлежност Кантоналног савјета)
- Федерација Босне и Херцеговине - Скупштине Тузланског кантона
Кантонални савјет обавља сљедеће послове:
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н				
а) прати стање и развој научноистраживачког рада
Скупштина
Слађан Илић, с.р.
и технолошког развоја у Кантону и предлаже мјере за
Број: 01-02-290-4/21 				
њихово унапређивање;
Тузла, 26.5.2021. године
с
циљем
развоја
б) даје
препоруке
научноистраживачке инфраструктуре и обуке нове
генерације научника;
ц) предлаже мјере за афирмацију и напредовање
570
научноистраживачког
кадра, односно научноистраНа основу
живачког
рада; члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског
кантона
(„Службене
новине
Тузланскод) предлаже
начин
финансирања
научноистраживачког
рада;
подрињског
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
е) предлаже
научноистраживачке
пројекте10/00,
од
новине
Тузланског
кантона“, бр. 13/99,
интереса
Кантон,на као
и пројекте
за зајачање
14/02, 6/04заи 10/04),
приједлог
Комисије
избор
капацитета
и побољшања
истраживања
и
и именовања
Скупштинеуслова
Тузланског
кантона,
развоја;
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Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
26.5.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
о измјени 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”, број:
6/21), врши се сљедећа измјена:
- У Комисију за образовање и науку Скупштине
Тузланског кантона умјесто члана Алмира Хаџића
именује се члан Елвира Хасић.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Предсједник
- Федерација Босне и Херцеговине -Скупштине Тузланског кантона
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н				
Скупштина
Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-211-18/21
Тузла, 26.5.2021. године
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На основу члана 49. Закона о предшколском одгоју
и образовању - пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 10/20), члана 95. Закона
о основном одгоју и образовању - пречишћени текст
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/20)
и члана 113. Закона о средњем образовању и одгоју
- пречишћени текст („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 10/20 и 11/20), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 11.05.2021. године, доноси

УРЕДБУ
о измјенама и допунама Уредбе о полагању
стручног испита у установама предшколског,
основног и средњег образовања на подручју
Тузланског кантона
Члан 1.
У Уредби о полагању стручног испита у установама
предшколског, основног и средњег образовања на
подручју Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 15/18 и 10/20), у члану 2.
тачка ф) мијења се и гласи:

^etvrtak, 17 juni 2021. god.

„ф) Приправник је лице које први пут заснива
радни однос у занимању за које се образовало, а које
је обавезно положити стручни испит (у даљем тексту:
кандидат)“.
Тачка г) брише се.
Тачка х) мијења се и гласи:
„х) Лице на стручном оспособљавању без заснивања
радног односа је лице којем је стручни испит услов за
обављање послова занимања за које се образовало, а
које се прима на стручно оспособљавање за самосталан
рад без заснивања радног односа (у даљем тексту:
кандидат)“.
Тачка и) мијења се и гласи:
„и) Ментор је лице које инструира и надзире
кандидата за вријеме обављања стажирања.“
Иза тачке л) додаје се нова тачка м), која гласи:
„м) Стручни испит је испит који је сваки кандидат
обавезан положити пред испитном комисијом, након
стицања прописаних услова, како би стекао право на
самосталан рад на пословима одгоја и образовања“.
Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
„Члан 3.
(Трајање стажирања)
(1) Стажирање се обавља у одгојно-образовној
установи уз подршку и надзор ментора.
(2) Вријеме стажирања подразумијева сиситемски
приступ пружања подршке кандидату како би испунио
услове за полагање стручног испита.
(3) Стажирање траје 12 мјесеци након чега
кандидат стиче право полагања стручног испита, осим
за кандидате који стажирање обављају у установама
предшколског одгоја и образовања, у складу са
одредбама Закона о предшколском одгоју и образовању,
чије стажирање траје осам мјесеци.
(4) Стажирати су обавезни сви кандидати којима је
полагање стручног испита услов за заснивање радног
односа у одгојно-образовним установама.“
Члан 3.
У члану 4. став (2) брише се.
Члан 4.
У члану 5. став (8) брише се.
Досадашњи ставови (9) и (10) постају ставови (8)
и (9).
Члан 5.
У члану 8. тачка г) мијења се и гласи:
„г) упозна кандидата са релевантним правним
прописима из области образовања и радних односа,“.
Члан 6.
У члану 9. став (5) мијења се и гласи:
„(5) Стажирање тече од момента потписивања
уговора о стажирању.“
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Члан 7.
У члану 10. ставу (1) ријечи „у цијелости и
равномјерно“ као и ријечи „по мјесецима“ бришу се.
Члан 8.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Члан 14.
(Прекид стажирања)
(1) Уколико је у току трајања стажирања кандидат
био одсутан из одгојно-образовне установе у којој
обавља стажирање дуже од 30 дана, усљед теже болести
или порођаја, а до истека периода на који је закључен
уговор о стажирању је испунио све активности
предвиђене планом стажирања, истом ће се омогућити
полагање стручног испита.
(2) Уколико је у току трајања стажирања кандидат
био одсутан из одгојно-образовне установе у којој
обавља стажирање дуже од 30 дана, усљед теже болести
или порођаја, а до истека периода на који је закључен
уговор о стажирању није испунио све активности
предвиђене планом стажирања, истом ће се омогућити
наставак стажирања, у својству лица на стручном
оспособљавању без заснивања радног односа, ради
испуњења преосталих активности из плана стажирања.
(3) Наставак стажирања из става (2) овог члана
евидентираће се на одговарајући начин у документацији
прописаној члановима 10. и 11. ове уредбе.“
Члан 9.
У члану 20. став (4) брише се.
Досадашњи ставови (5), (6) и (7) постају ставови
(4), (5) и (6).
Члан 10.
У члану 35. став (4) мијења се и гласи:
„(4) Књига евиденције је документ
вриједности.“

трајне

Члан 11.
Члан 36. мијења се и гласи:
„Члан 36.
(Стручни испит осталих упосленика)
Остали
упосленици
у
одгојно–образовним
установама, који нису обухваћени овом уредбом,
полажу стручни испит у складу са одговарајућим
прописима.“
Члан 12.
У члану 37. додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) О признавању положеног стручног испита из
претходног става овог члана посебно рјешење доноси
Педагошки завод.“
Члан 13.
Члан 39. мијења се и гласи:
„Члан 39.
(Стручни испит положен по програму друге
државе)
(1) Лице које је положило стручни испит за рад у
одгојно–образовним установама у другој држави, а
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које посједује диплому издату на територији Босне
и Херцеговине или диплому признату у Босни и
Херцеговини, како би стекло право на самосталан
рад на пословима одгоја и образовања на подручју
Тузланског кантона, дужно је положити општи дио
стручног испита док се исто ослобађа обавезе полагања
посебног дијела стручног испита.
(2) Захтјев за полагање општег дјела стручног испита
и ослобађање од обавезе полагања посебног дијела
стручног испита подноси се Педагошком заводу. Уз
захтјев се обавезно доставља овјерена копијa дипломе
о завршеном образовању са рјешењем о признавању,
уколико се ради о дипломи стеченој у другој држави,
оригинал или овјерена копија исправе којом се доказује
положен стручни испит за рад у одгојно–образовним
установама у другој држави и програм стручног испита
одгојно–образовног система државе у којој је испит
положен.
(3) О захтјеву из става (2) овог члана Педагошки
завод одлучује посебним рјешењем.
(4) Рјешење из става (3) овог члана обавезно садржи
и садржаје из којих ће бити реализовано полагање
општег дијела стручног испита.“
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
(Окончано и започето стажирање)
(1) Кандидатима који су окончали стажирање у
континуитету у трајању од осам мјесеци и испунили
све активности предвиђене планом стажирања, а нису
положили стручни испит до момента ступања на снагу
ове уредбе, омогућиће се полагање стручног испита.
(2) Кандидатима који су започели стажирање, без
обзира да ли је уговором о стажирању предвиђено
стажирање у континуитету или с прекидом током
трајања љетног распуста, а који до момента ступања на
снагу ове уредбе нису окончали стажирање, уговори о
стажирању, у погледу трајања стажирања, ускладиће се
са одредбама ове уредбе.
(3) Кандидати из става (2) који су започели стажирање
по програмима суфинансирања (Федерални завод за
запошљавање, Министарство за борачка питања и сл.)
наставиће стажирање, послије истека рока на који је
закључен уговор о стажирању по таквом програму, у
својству лица на стручном оспособљавању без заснивања
радног односа и то до испуњавања услова у погледу
трајања стажирања, који су прописани овом уредбом.
Члан 15.
(Ступање на снагу)
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1- 34-5078-2/21
Тузла, 11.05.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17) и
члана 42. став (6) Закона о шумама („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 8/20 и 3/21), на
приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 18.05.2021. године, доноси

УРЕДБУ

о измјенама и допунама Уредбе о условима и
начину давања државних шума у закуп и успостави
права служности
Члан 1.
У Уредби о условима и начину давања државних
шума у закуп и успостави права служности („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 12/17), у члану 2. иза
тачке е) додаје се нова тачка ф), која гласи:
„ф) постављања релејних стубова и торњева
са пратећим објектима, надземном и подземном
инфраструктуром за радио-телевизијско емитовање,
радио и телекомуникационе системе и кабловске мреже“.
Досадашње тачке ф) и г) постају тачке г) и х).
Члан 2.
У члану 4. ставу (1) ријечи „тачке ф) и г)“ замјењују
се ријечима „тачке г) и х)“.
У истом члану став (6) мијења се и гласи:
„(6) Прије расписивања јавног позива из става
(1) овог члана ради коришћења шумског земљишта
у сврху из члана 2. тачке г) и х) ове уредбе неопходно
је прибавити мишљење корисника шума на закуп и
мишљење Кантоналне управе за шумарство (у даљем
тексту: Кантонална управа) да ли је земљиште подесно
за пошумљавање, односно сагласност Кантоналне
управе, корисника шума и корисника ловишта ради
давања шумског земљишта у сврху из члана 2. тачке г)“.
Члан 3.
У члану 6. иза тачке д) додаје се нова тачка е) која
гласи:
„е) постављање оптичког спојног пута – кабла“.
Досадашње тачке е), ф) и г) постају тачке ф), г) и х).
Члан 4.
У члану 8. у тачки ф) ријечи „тачке ф) и г)“ замјењују
се ријечима „тачке г) и х)“.
Члан 5.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Члан 14.
(1) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка а) ове уредбе,
одређује се у износу од 0,50 КМ/м2 мјесечно.
(2) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка б) ове уредбе,
одређује се у износу од 0,50 КМ/м2 мјесечно.
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(3) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка ц) ове уредбе,
одређује се у износу од 0,50 КМ/м2 мјесечно.
(4) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка д) ове уредбе,
одређује се у износу од 2,00 КМ/м2 мјесечно.
(5) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка е) ове уредбе,
одређује се у износу 0,015 КМ/м2 мјесечно.
(6) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачка ф) ове уредбе,
одређује се у износу 2,00 КМ/м2 мјесечно.
(7) Висина закупнине за шумско земљиште које се
даје у закуп из члана 2. став (1) тачке г) и х) ове уредбе,
одређује се на основу најповољније понуде из јавног
позива.
(8) Почетна цијена у јавном позиву за закуп шумског
земљишта из члана 2. став (1) тачке г) и х) ове уредбе,
утврђује се према сљедећим вриједностима:
a) 0,006 КМ/м2 годишње за узгој дивљачи;
b) 0,01 КМ/м2 годишње за подизање вишегодишњих
насада на необраслом шумском земљишту у сврху
пољопривредне производње.“
Члан 6.
У члану 15. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Висина накнаде за заснивање права служности
одређује се у сљедећим износима:
а) за водовод, гасовод, канализациону мрежу,
електричне водове нисконапонске мреже и оптичког
спојног пута – кабла у висини 0,015 КМ/м2 површине
земљишта које се оптерећује годишње;
б) за електричне водове високонапонске мреже и
средњенапонске мреже у висини 0,01 КМ/м2 површине
земљишта које се оптерећује годишње;
ц) за служност пута у висини 0,025 КМ/м2 површине
земљишта које се оптерећује годишње;
д) у другим случајевима према врсти права на
основу приједлога стручне комисије у висини од 0,002
КМ/м2 до 0,02 КМ/м2 површине земљишта које се
оптерећује годишње.“
Иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Изузетно, када се годишња накнада за успоставу
права служности из става (1) овог члана утврди у износу
мањем од 50,00 КМ, Министарство ће донијети акт о
утврђивању и плаћању исте у износу од 50,00 КМ.“
Досадашњи став (2) постаје став (3).
Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-11-8365-1/21
Тузла, 18.05.2021. године
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На основу члана 54. став (2) тачка 2. Закона о
огранизацији органа управе у Федерацији Босне и
Хрцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:
35/05) и члана 33. 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 23. Закона
о Агенцији за превенцију корупције и координацију
борбе против корупције („Службени гласник БиХ“, бр.
103/09 и 58/13), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 04.05.2021. године, доноси

УРЕДБУ

о оснивању Уреда за борбу против корупције и
управљање квалитетом Тузланског кантона
Члан 1.
(Предмет)
Овом уредбом оснива се и утврђује дјелокруг рада
и надлежности Уреда за борбу против корупције и
управљање квалитетом Тузланскога кантона (у даљем
тексту: Уред), као стручне службе Владе Тузланског
кантона (у даљем тексту: Влада), уређује руковођење
Уредом, као и друга питања од значаја за организовање
и функционисање Уреда.
Члан 2.
(Дјелокруг рада и надлежности)
(1)
Уред
врши
стручне,
оперативне
и
административно техничке послове у вези са:
а) активностима на превенцији корупције, као и
прикупљању података и пријављивању надлежнима
уочених коруптивних активности у Тузланском
кантону;
б) контролом јавних набавки која подразумијева
контролу законитости и контролу сврсисходности свих
јавних набавки које проводе уговорни органи чији је
оснивач Тузлански кантон;
ц) успостављањем, провођењем и контролом
система управљања квалитетом у органима управе и
службама Тузланског кантона.
(2) Уред је самосталан и независан у обављању
послова из свог дјелокруга у складу са одредбама
ове уредбе и забрањен је било какав облик утицаја на
запослене у Уреду у провођењу надлежности из ове
уредбе.
(3) За потребе провођења активности из утврђених
надлежности Уред успоставља и управља јединственим
антикорупционим информационим системом.
(4) Уред иницира, успоставља и води сљедеће
регистре:
а) е – регистар јавних набавки
б) е – регистар запослених у јавном сектору
ц) е - регистар субвенција и подстицаја
д) друге регистре и евиденције којима се унапређује
ефикасност и обезбјеђује транспарентност рада
институција.
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Члан 3.
(Активности из области борбе против корупције)
Активности Уреда на превенцији корупције као и
прикупљању података и информисању надлежних о
уоченим радњама које могу имати коруптивне елементе
односе се на:
а) провођење, праћење и надзор над провођењем
антикорупционих политика утврђених законским и
подзаконским прописима;
б) организовање активности у вези са превенцијом
корупције, као и пријављивањем корупције и
коруптивних активности;
ц) унапређење и ширење знања о спречавању
корупције;
д) давање препорука и смјерница за проведбу
прописа и стратешких докумената из домена борбе
против корупције;
е) координацију између свих субјеката обухваћених
стратешким плановима борбе против корупције
као и сарадњу и координацију са Агенцијом за
превенцију корупције и координацију борбе против
корупције и осталим правним субјектима, органима и
организацијама које су надлежне у поступању у области
борбе против корупције, као и правосудним органима;
ф) прикупљање података о реализацији активности
из домена борбе против корупције (утврђених
прописима, акционим плановима и другим стратешким
документима и/или актима Владе) од свих кантоналних
институција наведених у члану 11. став (1) ове уредбе;
г) обједињавање прикупљених података, сачињавање
анализе и информисање надлежних у складу са овом
уредбом;
х) поступање по пријавама према институцијама у
сврху провјере, прикупљања података и прослеђивања
истих надлежним органима и институцијама;
и) успостављање и управљање базама података које
за циљ имају превенцију или откривање коруптивних
активности;
ј) организовање округлих столова, медијских и
других кампања, те едукативних и осталих активности
усмјерених на превенисање и сузбијање коруптивних
активности;
к) предлагање измјена и допуна прописа и стратешких
докумената Влади, а који се односе на сегмент борбе
против корупције;
л) обавља и друге послове утврђене законом и другим
прописима.
Члан 4.
(Контрола јавних набавки)
Контрола јавних набавки подразумијева контролу
планирања јавних набавки, контролу провођења
поступака јавних набавки и реализације уговора о
јавним набавкама, а нарочито контролу законитости и
сврсисходности:
а) буџетске оправданости планиране набавке;
б) плана набавке и свих односних питања;
ц) извршеног истраживања тржишта;
д) припреме тендерске документације;
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е) свих активности везаних за вођење поступка јавне
набавке од тренутка покретања поступка до закључења
уговора о јавној набавци укључујући и стање жалбених
поступака;
ф) закључених уговора о јавној набавци;
г) тока извршења уговора о јавној набавци;
х) извршених и плаћених уговора о јавној набавци.
Члан 5.
(Активности из области управљања квалитетом)
Активности Уреда на успостављању, провођењу и
контроли система управљања квалитетом у органима
управе и службама Тузланског кантона односе се и на:
а) анализу процеса рада кантоналних органа управе,
кантоналних управних организација и стручних
служби;
б) израду потребне документације за квалитет;
ц) припремање и предлагање одлука у вези
са системом управљања квалитетом и другим
одговарајућим стандардима;
д) остваривање сарадње са невладиним сектором, у
име Владе и иницирање доношења аката за провођење
Споразума о сарадњи Владе и невладиног сектора у
Тузланском кантону;
е) сарадњу и координацију са консултантским и
цертификацијским фирмама;
ф) контролу провођења, одржавања и унапређења
система управљања квалитетом и других одговарајућих
стандарда;
г) координацију система управљања квалитетом
и других одговарајућих стандарда у кантоналним
органима;
х) обављање и других стручних и административних
послова који се односе на увођење и одржавање
система управљања квалитетом и других одговарајућих
стандарда.
Члан 6.
(Печат Уреда)
Уред има печат који, поред садржаја утврђеног
одредбама Закона о печату Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 8/20),
садржи сљедећи текст: Уред за борбу против корупције и
управљање квалитетом Тузланског кантона (латиницом
и ћирилицом).
Члан 7.
(Руковођење Уредом)
(1) Уредом руководи секретар Уреда којег поставља
Влада у складу са Законом о државној служби у
Тузланском кантону („Службене новине Тузланском
кантону“, бр. 7/17, 10/17. 10/18 и 14/18) и другим
прописима који уређују ову област.
Секретар има статус руководиоца стручне службе у
смислу члана 10. став 1. тачка а) и члана 11. наведеног
Закона (у даљем тексту: секретар Уреда).
У случају спријечености или одсутности секретара
Уреда, у пословима руковођења Уредом, замјењује га
државни службеник по овлаштењу.
(2) За секретара Уреда, може бити постављено лице
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које има високу стручну спрему-VII степен односно
високо образовање најмање првог циклуса Болоњског
система студирања, које се вреднује са најмање 240
ЕЦТС - правне струке, положен стручни испит за рад
у органима државне службе, познаје рад на рачунару и
најмање пет година радног искуства у струци.
(3) За свој рад и рад Уреда секретар одговара
Премијеру Kантона и Влади.
Члан 8.
(Неспојивости с положајем секретара Уреда)
(1) Секретар Уреда не смије обављати никакве друге
функције - плаћене или неплаћене - у привредном
друштву, политичкој странци или невладиној
организацији, не смије бити власник удјела или
дионичар у надзорној фирми, нити бити члан управног
тијела, нити контролисати фирму директно или
индиректно.
(2) Секретар Уреда не смије бити ни у каквом
положају у другим јавним и приватним службама,
политичким странкама, нити обављати било какав
посао у домаћим, међународним организацијама или
локалним властима.
Члан 9.
(Правилник о унутрашњој организацији)
(1) Унутрашња организација Уреда утврђује се
Правилником о унутрашњој организацији.
(2) Правилник о унутрашњој организацији Уреда
доноси cекретар Уреда, уз сагласност Владе.
(3) У провођењу појединих активности из
надлежности Уреда, секретар Уреда овлаштен је
у појединим сложеним случајевима, ангажовати и
стручна лица у извршавању тих послова, а у складу са
расположивим финансијским средствима Уреда.
Члан 10.
(Средства за рад)
Средства за рад Уреда обезбјеђују се у буџету
Тузланског кантона.
Члан 11.
(Сарадња са Уредом)
(1) Све институције којима је оснивач Тузлански
кантон (органи управе, службе, управне организације,
правосудне институције, јавне установе, заводи,
ванбуџетски фондови, јавна предузећа и сл. којима
је оснивач Тузлански кантон или у којима Тузлански
кантон има оснивачка права) дужне су сарађивати са
Уредом у провођењу активности из дјелокруга рада
Уреда, а које су утврђене у члановима 3., 4. и 5. ове
уредбе.
(2) Сарадња се посебно односи на обавезу
институција из става (1) овог члана да приоритетно
омогуће запосленицима Уреда приступ цјелокупној
документацији (непосредно, на лицу мјеста или
посредно, доставом документације на захтјев Уреда)
ради обављања послова из надлежности Уреда.
(3) Уред ће уско сарађивати и координирати
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активности са институцијама и органима на свим
нивоима власти, као и са јединицама локалне
самоуправе на подручју Тузланског кантона, у складу
са стратешкопланским документима свих нивоа власти.
(4) У циљу потпуног успостављања функције
Уреда у смислу извршавања активности на превенцији
корупције, као и прикупљању података и пријављивању
надлежнима уочених коруптивних активности у
Тузланском кантону, Уред ће уско сарађивати и
координирати активности са Тимом за превенцију
корупције Владе (у даљем тексту: Тим), посебно у
смислу проведбе Стратегије за борбу против корупције
2021 – 2024, односно Акционог плана за провођење
Стратегије, а све до истека мандатног периода на који
је Тим именован.
(5) Уред остварује сарадњу са невладиним
сектором, у име Владе иницира доношење аката за
провођење Споразума о сарадњи Владе и невладиног
сектора у Тузланском кантону у вези са провођењем
антикорупционих активности.
(6) Даном почетка рада, Уред преузима службену
документацију и материјално техничка средства од
Тима за превенцију и борбу против корупције Владе.

Члан 15.
Називи радних мјеста државних службеника
наведених у уредби, односе се на оба спола.

Члан 12.
(Повјерљиве информације)
(1) Повјерљиве информације су подаци, чињенице
и околности које су запосленици Уреда сазнали на
основу обављања послова из своје надлежности и/или
ако је Уред исте примио од другог надлежног тијела (у
даљем тексту: “повјерљиве информације”).
(2) Повјерљиве информације сматрају се службеном
тајном - тајни подаци (Закон о заштити тајних података
БиХ).
(3) Повјерљиве информације се смију открити
само Влади као представнику оснивача, те надлежним
институцијама у сврху евентуалног провођења
поступака из њихове надлежности (судовима,
тужилаштвима, ревизорима у поступцима ревизије и
сл.).
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Члан 13.
(Службена легитимација)
(1) Секретар Уреда и запосленици Уреда, ради
вршења својих послова и спровођења овлаштења,
имају службену легитимацију.
(2) Службену легитимацију издаје секретар Уреда
запосленицима, а секретару Уреда легитимацију издаје
премијер Тузланског кантона.
(3) Образац и садржај службене легитимације
прописује Министарство правосуђа и управе
Тузланског кантона.
Члан 14.
(Проведбени акти)
Правилник о унутрашњој организацији секретар
Уреда ће донијети у року од 30 дана од дана постављења
на мјесто секретара Уреда.

Члан 16.
(Прелазне одредбе)
Влада Тузланског кантона ће посебним актом
одредити орган који ће провести све потребне
активности везане за почетак рада Уреда.
Члан 17.
(Ступање на снагу)
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског
кантона“, а примјењиваће се од дана када се обезбиједе
финансијска средства у буџету Тузланског кантона.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-02-9163/21				
Тузла, 04.05.2021. године

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
8. став (1) Закона о лијековима („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 109/12), на
приједлог министра здравства Тузланског кантона,
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
11.05.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Одлуке о Позитивној
листи лијекова Тузланског кантона
Члан 1.
У Одлуци о Позитивној листи лијекова Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
14/19, 1/20, 3/20, 11/20, 12/20, 13/20 и 2/21) у члану 4.
додаје се нови став 2., који гласи:
„Лијекови од редног броја 1043 до 1087 и од 1128
до 1130 могу се прописивати на основу мишљења
специјалисте пнеумофтизиолога без претходног налаза
спирометрије.“
Члан 2.
У А листи лијекова, у табеларном прегледу, врше се
сљедеће измјене:
Под редним бројем 1081 у колони „Паковање“
текст „60 доза“ замјењује се текстом „120 доза“, а у
колони „Цијена са ПДВ-ом“ број „14,75“ замјењује се
бројем „28,05“.
Иза редног броја 1130 додају се нови редни
бројеви како слиједи:

30 tableta

24,90

5 mg

30 tableta

7,70

30 tableta

30 tableta

30 tableta

5 +25 mg

5 +25 mg
30 tableta

28 tableta

2,5+12,5mg 30 tableta

8 mg

4 mg

2 mg

8,40

7,80

5,60

6,65

5,60

2,10

Rp/
spec

Rp/ Kao za lijekove od
spec 158-166

KLAVAMOX

KLAVAMOX

amoksicilin,
klavulanska kis

1143 J01CR02

0,5 mg

30 kapsula

16,50

30 tab.sa.prod.
8,40
osl

Kao za lijekove od 604-608

Rp/ Kao za lijekove od
spec 604-608

Amsal

Amsal

film tablete

film tablete

prašak
za oralnu
suspenziju

875 + 125
mg

500 + 125
mg

400 + 57
mg/5 ml

14 tableta

15 tableta

70 ml

12,95

13,35

6,90

Rp
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Amsal

Samo za djecu i odrasle osobe sa
poremećenim aktom gutanja što
je potrebno naznačiti na poleđini
recepta.

Kao za lijekove od 586-598

Lijek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja interniste.

Kao za lijekove od 158-166

Rp/ Kao za lijekove od
spec 586-598

Rp

Rp

J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

kapsule

cps.sa prod.osl 0,4 mg

G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANjEM NA UROLOŠKI SISTEM

amoksicilin,
klavulanska kis

1140 G04CB02

tablete

tablete

Bosnalijek d.d. tablete

1142 J01CR02

tamsulozin

1139 G04CA02

TENPRIL DUO

KLAVAMOX

ramipril,HCT

1138 C09BA05

RAMIPRIL H Farmal

amoksicilin,
klavulanska kis

ramipril,HCT

1137 C09BA05

Bosnalijek d.d. tablete

TENPRIL DUO

1141 J01CR02

ramipril,HCT

1136 C09BA05

Alkaloid AD

RELIKA

tablete

Alkaloid AD

RELIKA

tablete

Alkaloid AD

Alkaloid AD

perindopril

1135 C09AA04

tablete

RELIKA

LESTEDON

perindopril

1134 C09AA04

50 mg

C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

ZАDА Pharm.

dutasterid

perindopril

1133 C09AA04

CORRIGO

tablete

C07 - BLOKАTORI BETА АDRENERGIČKIH RECEPTORА

Krka d.d.

Amsal

nebivolol

1132 C07АB12

GLYPVILO

A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI

TAMSAL

vildagliptin

1131 A10BH02

„
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BULNEXO

BULNEXO

buprenorfin,
nalokson

buprenorfin,
nalokson

1148 N07BC51

1149 N07BC51

Alkaloid AD

Alkaloid AD

lingvalete

lingvalete

200 mg

100 mg

25 mg

60 tableta

60 tableta

60 tableta

52,65

33,70

18,25

85,30

Rp/
spec

„

20 mg

20 mg

30 tableta

28 tableta

108,20

101,00

108,20

25%

25%

25%
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film tablete

film tablete

30 tableta

Rp/spec D

Bosnalijek d.d.

RIVER

15 mg

Lijek se propisuje samo za sljedeće Indikacije:
1. prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije.
2. primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom.
3. prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena.
NAPOMENA: Lijek se propisuje samo na preporuku (specijalistički nalaz ili otpusnica sa klinike) interniste - subspecijaliste kardiologa, specijaliste neurologa, specijaliste vaskularnog
hirurga, specijaliste kardiohirurga, specijaliste ortopeda.

Lek

IDAXE

film tablete

rivaroksaban

rivaroksaban

rivaroksaban

B01AF01

Rp/spec D

25%

B01AF01

101,00

42

28 tableta

41

Bosnalijek d.d.

RIVER

15 mg

Rp Liječenje zavisnosti
spec od opijata

B01AF01

film tablete

26,60

7,50

40

Lek

7 lingvaleta

7 lingvaleta

B01AF01

IDAXE

8 + 2 mg

2 + 0,5 mg

Lijek se uvodi u terapiju u
zdravstvenim ustanovama koje
obavljaju zdravstvenu djelatnost
na bolničkom nivou zdravstvene
zaštite, na osnovu mišljenja
psihijatra/NPS, a u skladu
sa Smjernicama za primjenu
supstitucione terapije.

Kao za lijekove od
Kao za lijekove od 919-930
919-930

Lijek se uvodi sam ili kao
dodatna terapija samo uz
preporuku subspecijaliste
reumatologa ili specijaliste sa
odjeljenja za reumatologiju.

39

rivaroksaban

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

У Б листи лијекова, у табеларном прегледу, врше се сљедеће измјене:
Иза редног броја 38 додају се нови редни бројеви како слиједи:
„

„

30 tableta

Aktivni reumatoidni
artritis, aktivni
psorijazni artritis
Rp/ kod bolesnika
spec koji ne reagiraju
na monoterapiju
metotreksatom i
sulfasalazinom.

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

Bosnalijek d.d. tablete

KVEPIN

kvetiapin

1147 N05AH04

Bosnalijek d.d. tablete

KVEPIN

kvetiapin

1146 N05AH04

Bosnalijek d.d. tablete

KVEPIN

kvetiapin

1145 N05AH04

20 mg

N05 - PSIHOLEPTICI

film tablete

Amsal

leflunomid

1144 L04AA13

LATREXA

L04 - IMUNOSUPRESIVI
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
примјењиваће се од 17.05.2021. године, а објавиће се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста
ће бити објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-33-10378/21
Тузла, 11.05.2021. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
В Л А Д А				
Број: 02/1- 11-10318/21
Тузла, 18.05.2021. године

575

576

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима
69. и 75. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 1/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 18.05.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о измјенама Програма коришћења средстава за
реализацију допунских права и осталих издвајања
са критеријима за расподјелу корисницима
борачко-инвалидске заштите у 2021. години
Члан 1.
У Програму коришћења средстава за реализацију
допунских права и осталих издвајања са критеријима
за расподјелу корисницима борачко-инвалидске
заштите у 2021. години („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 3/21), у члану 7. став (2) износ
„270.000,00“ замјењује се износом „190.000,00“.
Члан 2.
У члану 13. став (2) износ „1.410.000,00“ замјењује
се износом „1.490.000,00“.
У тачки а) износ „700.000,00“ замјењује се износом
„755.000,00“.
У тачки б) износ „710.000,00“ замјењује се износом
„735.000,00“.
Члан 3.
У члану 25. став (2) износ „30.000,00“ замјењује се
износом „45.000,00“.
У тачки б) износ „10.000,00“ замјењује се износом
„25.000,00“.
Члан 4.
У члану 26. став (2) износ „40.000,00“ замјењује се
износом „25.000,00“.

На основу члана 16. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица - други
пречишћени текст (,,Службене новине Тузланског
кантона”, број: 10/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 04.05.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању услова, критерија и поступка
за додјелу финансијских средстава у сврху
обезбјеђења повољнијих услова за запошљавање
бранилаца и чланова њихове породице
I. Основна одредба
Члан 1.
(Предмет)
Овом одлуком утврђују се извори средстава за
обезбјеђење повољнијих услова за запошљавање
бранилаца и чланова њихове породице на подручју
Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон), лица која
имају право на подношење захтјева, услови и критерији
за самозапошљавање и запошљавање, поступак и
органи који одлучују и начин исплате одобрених
средстава.
II. Iзвори и намјена средстава
Члан 2.
(Финансијска средства)
(1) Финансијска средства (у даљем тексту:
средства) у сврху обезбјеђења повољнијих услова за
запошљавање бранилаца и чланова њихове породице
на подручју Кантона су бесповратна и обезбјеђују се у
Буџету Тузланског кантона (у даљем тексту: Буџет), на
позицији Министарства за борачка питања Тузланског
кантона (у даљем тексту: Министарство), а преносе
се у виду грантова на рачуне корисника бесповратних
средстава, након закључивања уговора из члана 28. ове
одлуке.
(2) Средства из става (1) овог члана користе се у
складу са програмом који доноси Влада Тузланског
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) за сваку
буџетску годину.
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Члан 3.
(Намјена средстава)
(1) Средства се одобравају у сврху отварања нових
радних мјеста за лица из члана 1. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица
- други пречишћени текст (,,Службене новине
Тузланског кантона”, број: 20/10 - у даљем тексту:
Закон) која се налазе на евиденцији Јавне установе
Службе за запошљавање Тузланског кантона (у даљем
тексту: Служба).
(2) Средства се могу одобрити за:
а) самозапошљавање ради покретања нове
дјелатности и
б) запошљавање ради проширења постојеће или
покретања нове дјелатности.
(3) Запошљавање могу вршити:
а) физичка лица која обављају обртничку или сродну
дјелатност у складу са Законом о обрту и сродним
дјелатностима („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“, бр. 35/09 и 42/11), Уредбом о везаним
и посебним обртима („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, бр. 66/09, 62/10 и 16/12) и
Уредбом о заштити традиционалних и старих заната
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
бр. 66/09, 38/10 и 16/12) и
б) привредна друштва регистрована код надлежног
органа сходно Закону о привредним друштвима
(,,Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
број: 81/15).
Члан 4.
(Дефиниције)
(1) Самозапошљавање у смислу члана 3. став
(2) тачка а) ове одлуке односи се на запошљавање
незапосленог лица из члана 3. става (1) ове одлуке,
које би користећи средства регистровало и отпочело
обављати дјелатност у своје име и за свој рачун.
(2) Запошљавање у смислу члана 3. став (2)
тачка б) ове одлуке односи се на радно ангажовање
незапосленог лица из члана 3. става (1) ове одлуке
ангажовањем средстава.
(3) Незапослено лице је лице које се на евиденцији
Службе води као незапослено лице дуже од 30 дана
непрекидно и непосредно прије објављивања јавног
позива из члана 22. ове одлуке.
(4) Послодавац је лице из приватног сектора које би
користећи средства из ове одлуке проширило постојећу
дјелатност или започело нову у циљу запошqавања
лица из члана 3. став (1) ове одлуке.
(5) Појмови и дефиниције из ове одлуке
употријебљени су у складу са одредбама Закона о
правима бранилаца и чланова њихових породица
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 95/13 и 90/17) и Закона
о посебним правима добитника ратних признања и
одликовања и чланова њихових породица („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 70/05,
61/06, 9/10 и 90/17).
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III. Подносиоци захтјева
Члан 5.
(Подносиоци захтјева)
(1) Право на подношење захтјева за додјелу
средстава у сврху самозапошљавања и запошљавања
(у даљем тексту: захтјев), на начин и по поступку
утврђеним овом одлуком, има:
a) незапослено лице из члана 3. став (1) ове одлуке у
сврху самозапошљавања,
б) привредно друштво регистровано код надлежног
органа сходно Закону о привредним друштвима, а које
намјерава извршити запошљавање лица из члана 3.
став (1) ове одлуке и
ц) физичко лице којe обављајa обртничку или сродну
дјелатност у складу са Законом о обрту и сродним
дјелатностима, Уредбом о везаним и посебним обртима
и Уредбом о заштити традиционалних и старих заната,
а које намјерава извршити запошљавање лица из члана
3. став (1) ове одлуке.
(2) Корисници права из става (1) овог члана могу
поднијети захтјев само за један грант.
IV. Самозапошљавање
Члан 6.
(Услов за остваривање права на
самозапошљавање)
Право на подношење захтјева, подносилац захтјева
из члана 5. став (1) тачка а) ове одлуке, може остварити
под условом да:
a) је пријављен на евиденцији Службе као
незапослено лице непрекидно и непосредно дуже од
30 дана прије објављивања јавног позива из члана 20.
ове одлуке и који би користећи додијељена средства
обављао властиту дјелатност и
б) је у року из тачке а) овога члана регистровао
привредно друштво или обрт, или је у току регистација
привредног друштва или обрта.
Члан 7.
(Ограничење права на самозапошљавање)
(1) Право на подношење захтјева не може остварити
подносилац захтјева из члана 5. став (1) тачка а) ове
одлуке који:
a) је у ранијем периоду користио бесповратна
средстава, односно кредите за самозапошљавање/
запошљавање из средстава Буџета,
б) је у ранијем периоду користио бесповратна
средства, односно кредите на самозапошљавање/
запошљавање у складу са програмима Службе,
ц) има неизмирених доспјелих обавеза по основу
пореза и доприноса,
д) би извршио регистрацију дјелатности која спада
у област приређивања игара на срећу,
е) би извршио регистрацију дјелатности на мало
одјећом у специјализованим продавницама (ТР бутик),
ф) би извршио регистрацију пружања угоститељских
услуга из групе „барови“ врсте „caffe bar“, односно
припреме и услуживања пића и
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г) је у периоду од момента објављивања јавног
позива па до потписивања уговора засновао радни
однос код другог послодавца.
(2) Подносилац захтјева из члана 5. став (1) тачка
а) ове одлуке средства за самозапошљавање може
користити само једном и исти се не може појављивати
за додјелу нових средстава за самозапошљавање по
новим јавним позивима Министарства, нити то може
члан његовог породичног домаћинства.
(3) Под чланом породичног домаћинства, у смислу
става (2) овог члана, подразумијева се: брачни друг,
очух, маћеха, усвојилац, старалац, дјеца и родитељи,
унучад без родитеља, браћа и сестре, ако живе у
заједничком домаћинству.
Члан 8.
(Утврђивање реда првенства код
самозапошљавања)
Ред првенства за додјелу средстава, по овој
одлуци, утврђује се према броју бодова који припадају
подносиоцу захтјева из члана 5. став (1) тачка а) ове
одлуке који испуњава потребне услове, према сљедећим
критеријима:
a) врста дјелатности,
б) бранилачки статус подносиоца захтјева,
ц) степен војног инвалидитета,
д) признања и одликовања у Оружаним снагама
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ОС БиХ) и
е) дужина пријаве на евиденцији Службе.
Члан 9.
(Бодови по основу врсте дјелатностi)
Бодови по основу врсте дјелатности припадају на
начин како слиједи:
a) производна дјелатност.......................... 50 бодова и
б) услужна дјелатност..................................10 бодова.
Члан 10.
(Бодови по основу бранилачког статуса)
(1) Бодови по основу бранилачког статуса,
припадају на начин како слиједи:
а) подносиоцу захтјева у статусу члана породице
шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца ..............
........................................................................... 96 бодова,
б) подносиоцу захтјева у статусу ратног војног
инвалида за сваки проведени мјесец учешћа у ОСБиХ
од дана ступања до 23.12.1995. године.............. 1 бод и
ц) подносиоцу захтјева у статусу демобилисаног
браниоца за сваки проведени мјесец у ОС БиХ од дана
ступања до момента демобилизације.....................1 бод.
(2) Подносиоцу захтјева у статусу члана породичног
домаћинства ратног војног инвалида и демобилисаног
браниоца по овој одлуци припада половина бодова
утврђених ставом (1) овог члана.
Члан 11.
(Бодови по основу степена војног инвалидитета)
(1) Подносиоцу захтјева у статусу ратног војног
инвалида, поред бодова из члана 10. ове одлуке,
на основу утврђеног процента инвалидности по
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посљедњем првостепеном рјешењу, односно по
рјешењу издатом у поступку ревизије, припадају
бодови како слиједи:
а) РВИ 100%, I и II група инвалидитета .....10 бодова,
б) РВИ 90%, III група инвалидитета...........9 бодова,
ц) РВИ 80%, IV група инвалидитета...........8 бодова,
д) РВИ 70%, V група инвалидитета ...........7 бодова,
е) РВИ 60%, VI група инвалидитета ..........6 бодова,
ф) РВИ 50%, VII група инвалидитета ....... 5 бодова,
г) РВИ 40%, VIII група инвалидитета .......... 4 бода,
х) РВИ 30%, IX група инвалидитета .......... 3 бода и
и) РВИ 20%, X група инвалидитета .............. 2 бода.
(2) Подносиоцу захтјева у статусу члана породичног
домаћинства ратног војног инвалида по овој одлуци
припада половина бодова утврђених ставом (1) овога
члана.
Члан 12.
(Бодови по основу признања у ОС БиХ)
(1) Подносилац захтјева као добитник највишег
ратног признања и одликовања, поред бодова из чланова
10. i 11. ове одлуке, припадају и бодови како слиједи:
a) Значка „Златни љиљан“, Ред хрватског тролиста,
Орден слободе, Ред бана Јелачића, Орден Хероја
ослободилачког рата, Ред Николе Шубића-Зрињског,
Орден ослобођења, Ред Кнеза Домагоја са огрлицом,
Орден „Златног грба са мачевима“, Орден „Златног
љиљана са златним вијенцем“, Орден „Златног љиљана
са сребреним вијенцем“, Медаља за храброст, Медаља
побједа, Медаља отпора, Медаља за војне заслуге,
Полицијска Медаља за храброст и Златна полицијска
значка-звијезда..................................................10 бодова,
б) Сребрена Полицијска звијезда и Сребрени штит
............................................................................5 бодова и
ц) Ред хрватског плетера..................................2 бода.
(2) Подносиоцу захтјева у статусу члана породичног
домаћинства добитника највишег ратног признања и
одликовања, по овој одлуци припада половина бодова
утврђених ставом (1) овога члана.
Члан 13.
(Бодови по основу дужине пријаве на
евиденцији Службе)
По основу посљедње пријаве на евиденцији Службе
подносиоцу захтјева припада по 1 бод за сваки започети
мјесец од дана пријављивања на евиденцију Службе.
Члан 14.
(Приоритет код истог броја бодова на
самозапошљавање)
Уколико на прелиминарној ранг листи из члана 25.
став (3) тачка а) ове одлуке, два или више подносилаца
захтјева имају исти укупан број бодова, предност код
додјеле средстава има подносилац захтјева који је дуже
пријављен на евиденцији Службе, односно у случају
исте дужине пријаве на евиденцији приоритет се
утврђује сљедећим редослиједом:
a) члан породице шехида погинулог браниоца,
б) ратни војни инвалид према већем проценту
инвалидитета,
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ц) добитник признања и одликовања према врсти
признања и
д) демобилисани бранилац према дужини учешћа
у ОС БиХ.
V. Запошљавање
Члан 15.
(Услови за остваривање права на запошљавање)
Право на подношење захтјева, у смислу одредби ове
одлуке, подносилац захтјева из члана 5. став (1) тачке
б) и ц) може остварити под условом да:
a) је регистрован код надлежног органа сходно
Закону о привредним друштвима, Закону о обрту и
Уредби о везаним и посебним обртима, те обртници
који обављају обртничку дјелатност у складу са
Уредбом о заштити традиционалних и старих заната,
б) има сједиште, дјелује и/или ради на простору
Кантона,
ц) планира отварање нових радних мјеста на која би
запослио лица из члана 3. став (1) ове одлуке,
д) је по структури капитала са најмање 51%
приватног капитала,
е) је измирио или уговором репрограмирао обавезе
према фондовима (порези и доприноси) закључно са
31.12. претходне године,
ф) је за реализацију пословног програма обезбиједио
властита средства најмање од 50% предвиђених
улагања у инвестицију и
г) у посљедњих шест мјесеци, до дана објављивања
јавног позива па до истека уговорног периода, није
смањио број запослених лица, осим у случајевима
оправдано упражњених радних мјеста (отказ на
властити захтјев радника, пензионисање, неспособност
за рад).
Члан 16.
(Ограничење права на запошљавање)
Према одредбама ове одлуке право на подношење
захтјева не може остварити подносилац захтјева из
члана 5. став (1) тачке б) и ц) ове одлуке који:
a) је користио кредитна или бесповратна средства из
потицајних мјера Службе, буџета било којег нивоа власти,
а није испоштовао обавезе у складу са закљученим
уговором, односно није запослио предвиђени број
радника и не враћа редовно додијељена средства,
б) је користио средства за самозапошљавање/
запошљавање по претходним програмима овога
Министарства, а за иста није истекао уговорени рок,
ц) не измирује редовно обавезе по основу пореза и
доприноса,
д) је евидентиран у Регистру новчаних казни због
дуга и неплаћених новчаних казни и трошкова изречених
ради учињеног прекршаја јер са запослеником није
закључио уговор о раду („рад на црно“),
е) има покренут поступак стечаја или ликвидације,
ф) има регистровану дјелатност која је из области
приређивања игара на срећу,
г) који је у статусу органа управе и управних
организација, служби за управу, других органа и
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институција Кантона, града и општина, јавних установа
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,
х) је директни или индиректни корисник средстава
Буџета и чији приходи су преко 50% средстава из
Буџета и
и) је у ранијем периоду користио позајмице од
Vладе Кантона, а исте није вратио или на други начин
регулисао.
Члан 17.
(Утврђивање реда првенства код запошљавања)
Ред првенства за додјелу средстава подносиоцу
захтјева из члана 5. став (1) тачке б) и ц) ове одлуке,
утврђује се према броју бодова који му припада, према
сљедећим критеријима:
a) властито учешће у конструкцији финансирања
пословног програма,
б) врста дјелатности и
ц) број новозапослених лица из пословног плана.
Члан 18.
(Бодови по основу властитог учешћа)
Бодови по основу властитог учешћа у конструкцији
финансирања пословног програма, припадају на начин
како слиједи:
a) пословни програм у чијем финансирању је
властито учешће од 80% и више, без обзира на укупну
вриједност............................................................... 20 бодова,
б) пословни програм у чијем финансирању је
властито учешће од 70,01% до 79,99%..........15 бодова,
ц) пословни програм у чијем финансирању је
властито учешће од 60,01% до 70%..............10 бодова,
д) пословни програм у чијем финансирању је
властито учешће од 50,01% до 60%..............5 бодова и
е) пословни програм у чијем финансирању је
властито учешће до 50,00% ................................. 1 бод.
Члан 19.
(Бодови по основу врсте дјелатностi)
Бодови по основу врсте дјелатности припадају на
начин како слиједи
a) производна дјелатност..........................50 бодова и
б) услужна дјелатност................................10 бодова.
Члан 20.
(Бодови по основу броја новозапослених лица)
(1) За сваког новозапослено лице из члана 3. став
(1) ове одлуке, подносиоцу захтјева из члана 5. став (1)
тачке б) и ц) ове одлуке припада по 5 бодова.
(2) Минималан број новозапослених лица у
директној је вези са висином одобреног гранта
средстава, а утврђен је програмом из члана (2) став (2)
ове одлуке.
(3) Новозапослено лице се мора водити на евиденцији
Службе минимално 30 дана непрекидно и непосредно
прије новог запошљавања код подносиоца захтјева.
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Члан 21.
(Приоритет код истог броја бодова на
запошљавање)
Уколико на прелиминарној ранг листи из члана 25.
ове одлуке, два или више подносилаца захтјева имају
исти укупан број бодова, приоритет се даје подносиоцу
захтјева који:
a) запошљава већи број новозапослених лица и
б) има регистровану претежно производну
дјелатност.
VI. Поступак и органи који одлучују
Члан 22.
(Доношење одлуке и расписивање јавног позива)
(1) Одлуку о расписивању јавног позива за
додјелу средстава за сваку буџетску годину доноси
Министарство.
(2) Текст јавног позива утврђује Министарство.
(3) Обрасци
захтјева
за
самозапошљавање
(Aneks III) и запошљавање (Aneks IV), обрасци
пословног програма за самозапошљавање (Aneks V) и
запошљавање (Aneks VI) саставни су дио ове одлуке.
(4) Јавни позив обавезно садржи податке:
a) о подносиоцу захтјева,
б) о укупним средствима за додјелу,
ц) од када се подносе пријаве и коме, уз крајњи
рок, до када се пријаве могу поднијети,
д) о максималном износу средстава која се могу
добити,
е) о документацији неопходној за одлучивање
таксативно утврђеној у Прилогу, који је саставни дио
ове одлуке и
ф) o условима, ограничењу и начину коришћења
средстава.
(5) Јавни позив за самозапошљавање и запошљавање
се објављује на веб-страници Владе Кантона, у којима
се наводи датум од када почиње рок за предају
документације.
(6) Јавни позиви се објављују на огласној табли
Министарства и огласним таблама надлежних градских/
општинских служби за борачко-инвалидску заштиту.
(7) Поред оглашавања из ставова (5) и (6) овог
члана, савези/удружења бранилаца и чланова њихових
породица на кантоналном, градском/општинском нивоу
могу оглашавање вршити на својим огласним таблама
и на други начин, у складу са својим могућностима и
потребама.
Члан 23.
(Подношење захтјева)
(1) Захтјев са потребном документацијом подноси
се Министарству у року од 30 дана од дана објављивања
јавног позива из члана 22. став (5) ове одлуке, на вебстраници Владе Кантона, односно рока наведеног у
јавном позиву.
(2) Уз образац захтјева из члана 22. став (3) ове
одлуке, подносилац захтјева је обавезан приложити сву
документацију која је прописана у Aneksу I и Aneksу II
и чине саставни дио ове одлуке.
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(3) Чињенице и докази из појединих захтјева се
узимају у разматрање онакви какви су постојали у
моменту - дану закључивања јавног позива.
(4) Iзузетно, у случају понављања јавног позива,
захтјев са потребном документацијом, подноси се
Министарству, у року од 15 дана од дана наведеног
у јавном позиву објављеном на веб-страници Владе
Кантона.
Члан 24.
(Iменовање, састав и мандат комисије)
(1) Поступак додјеле средстава проводи комисија
коју именује министар за борачка питања (у даљем
тексту: министар).
(2) Комисија има пет чланова, исту чине:
а) четири представника Министарства и
б) један заједнички представник кантоналних
борачких савеза, и то: породица шехида-погинулих
бораца, ратних војних инвалида, демобилисаних
бранилаца и добитника ратних признања или
одликовања и Координација тијела Хрватских удруга
ХВО СОЛИ Тузла.
(3) Мандат комисије траје до окончања поступка за
једну буџетску годину.
(4) Чланови комисије, на својој првој конститутивној
сједници бирају предсједника комисије.
(5) Комисија ради на сједницама и за свој рад
одговара министру.
(6)Чланови комисије, не могу бити лица или чланови
њиховог породичног домаћинства, која учествују у
поступку за додјелу средстава по овој одлуци.
Члан 25.
(Дјелокруг рада комисије)
(1) По потреби комисија чињенице наведене у
захтјеву провјерава на лицу мјеста.
(2) Комисија је обавезна приликом провјеравања
чињеница на лицу мјеста сачинити записник који
потписују сви присутни чланови комисије и подносилац
захтјева.
(3) Комисија утврђује укупан број бодова по свим
основама из ове одлуке и сачињава двије засебне
прелиминарне ранг листе, и то:
a) Прелиминарна ранг листа подносилаца захтјева
из члана 5. став (1) тачка а) ове одлуке и
б) Прелиминарна ранг листа подносилаца захтјева
из члана 5. став (1) тачке б) и ц) ове одлуке.
(4) Прелиминарне ранг листе из става (3) овог члана
обавезно садрже: тачан назив, односно име подносиоца
захтјева, број бодова по сваком од основа из ове одлуке,
укупан број бодова, одобрени износ средстава, потписе
и датум када су овјерене потписима чланова комисије,
датум објављивања листа, поука о праву подношења
приговора, а могу садржавати и друге важне чињенице.
(5) Прелиминарне ранг листе се објављују на веб
страници Владе Кантона, огласној табли Министарства
и огласним таблама надлежних градских/општинских
служби за борачко-инвалидску заштиту.
(6) Неблаговремене и непотпуне захтјеве комисија
не узима у разматрање, а подносиоци захтјева о истом
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се обавјештавају путем двије засебне листе, којима су
наведени разлози неразматрања.
Члан 26.
(Поступак по приговору)
(1) На листе из члана 25. ставови (3) и (6) ове одлуке
може се уложити приговор министру.
(2) Приговор се подноси, у року од осам дана од дана
наведеног у објављеним листама, у писменој форми, са
тачним навођењем на које чињенице се приговара.
(3) О изјављеним приговорима из става (1) овог
члана, одлучује министар, по претходно прибављеном
изјашњењу комисије по свим конкретним наводима
у приговору, у року од 15 дана од дана истека рока за
приговоре.
(4) Поступак по приговору проводи се у складу са
одредбама Закона о управном поступку („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 2/98 и
48/99).
(5) Након окончаног поступка по приговорима
подносиоцу захтјева који није остварио право на додјелу
средстава врши се поврат цјелокупне документације.
Члан 27.
(Доношење коначне листе и закључивање уговора)
(1) Након окончаних поступака по приговорима,
министар утврђује коначне ранг листе.
(2) Подноситељима захтјева са коначне ранг листе
којем након расподјеле средстава, због недостатка
истих, није могуће додијелити тражени износ, може се
додијелити мањи износ уз његову писмену сагласност и
нови пословни план који је обавезан приложити уз изјаву.
Члан 28.
(Закључивање уговора)
(1) На основу коначних ранг листи из члана 27.
став (1) ове одлуке, министар са подносиоцем захтјева
закључује уговор којим се ближе уређују међусобна
права и обавезе.
(2) Уговором из става (2) овог члана ближе се
уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
(3) Уговор из става (1) овога члана закључује се на
период од најмање 24 мјесеца, и то у року од 30 дана од
дана истицања коначних ранг листи из члана 27. став
(1) ове одлуке на веб-страници Владе Кантона.
(4) Подносилац захтјева који у року из става (3)
овог члана не потпише уговор, изузев у случају када из
оправданих разлога није у могућности потписати исти о
чему доставља одговарајући доказ, сматра се да је одустао
од средстава и губи право на накнадно закључење уговора.
(5) Свако коришћење одобрених средства супротно
намјенама утврђеним у уговору из става (1) овог члана
сматра се ненамјенским утрошком истих.
VII. Начин исплате одобрених средстава и обавезе
Члан 29.
(Исплата средстава)
(1) Средства одобрена подносиоцу захтјева за
самозапошљавање и запошљавање могу се исплатити
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тек када исти потпише уговор, из члана 28. став (1)
ове одлуке, којим се обавезује да ће иста утрошити
намјенски према поднесеном захтјеву.
(2) Подносилац захтјева обавезан је у року од 30
дана, од дана потписивања уговора из члана 28. став
(4) ове одлуке писмено, уз достављање одговарајућег
доказа, затражити уплату одобрених средстава.
(3) Подносилац захтјева обавезан је најкасније у
року од 90 дана од дана преноса средстава на рачуне,
реализовати пословни програм за који је потписан
уговор и за који су одобрена средства.
(4) Подносилац захтјева који у року из става (2) овог
члана не поднесе захтјев за исплату средстава, изузев у
случају када из оправданих разлога није у могућности
тражити уплату, о чему доставља доказ, сматраће се
да је одустао од истих и средства се могу додијелити
сљедећем рангираном на коначној ранг листи.
Члан 30.
(Начин исплате и коришћења средстава)
(1) Средства одобрена за самозапошљавање
исплаћују се подносиоцу захтјева једнократно или у
више рата према достављеном предрачуну или рачуну
за плаћање регистрације, набавку основних средстава
за рад, набавку опреме, алата, репроматеријала и др.
(2) Средства одобрена за самозапошљавање не могу
се користити за: плате, плаћање пореза и доприноса из
плата, закупнину простора, режијске трошкове (струја,
вода, ПТТ, гориво итд), куповину опреме, алата или
било какву куповину од лица са којим је у крвном
сродству у правој линији.
(3) Средства одобрена за запошљавање исплаћују се
подносиоцу захтјева према достављеном предрачуну или
рачуну за плаћање основних средстава за рад, набавку
опреме, алата, репроматеријала и др., за плаћање пореза
и доприноса за новозапослена лица и др.
(4) У реализацији одобрених средстава, 20 %
средстава од укупог одобреног износа, може се
користити за остале трошкове који нису наведени у
ставовима (1(,)2) и (3) овога члана.
Члан 31.
(Обавезе подносиоца захтјева који се
самозапошљава)
(1) Подносилац захтјева који се самозапошљава
дужан је вршити редован обрачун и уплату пореза и
доприноса у складу са Законом о порезу на доходак и
Законом о доприносима.
(2) У случају престанка рада регистроване
дјелатности по основу које је подносилац захтјева
остварио право на средства дужан је, у року од три
дана од дана престанка рада, о томе обавијестити
Министарство.
(3) Ако наступе околности усљед којих дође до
престанка обављања регистроване дјелатности,
подносилац захтјева који се самозапошљава је дужан,
у року од 30 дана од дана престанка регистроване
дјелатности, Министарству вратити износ средстава
за период за који није доставио правдање у складу са
овом одлуком, изузев у случају више силе (елементарне
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непогоде, земљотреси, пожари), политичка збивања
(рат, нереди већег обима, штрајкови), доношење
прописа који директно утичу на пословање, болест или
смрт, итд.
Члан 32.
(Обавеза подносиоца захтјева који запошљава)
(1) Подносилац захтјева којем су средства
одобрена у сврху запошљавања лица (у даљем тексту:
послодавац) из члана 3. став (1) ове одлуке не може
током уговореног периода смањити број запослених, у
односу на број запослених који је имао на дан 31.03.
текуће године, увећан за број новозапослених лица.
(2) Ако током трајања радног односа наступе
околности усљед којих послодавац не испуњава
неки од услова из члана 3. ове одлуке, послодавац
губи право на средства даном престанка испуњавања
услова и дужан је у року од 30 дана од дана престанка
испуњавања услова Министарству вратити цјелокупан
износ средстава.
(3) Ако Служба, надлежна инспекција или порезна
управа утврде да је дошло до смањења броја запослених
и да послодавац није поступио у складу са чланом 3.
ове одлуке, послодавац је дужан да, поред враћања
износа из става (2) овог члана, уплати и припадајућу
законску камату у складу са важећим прописима.
(4) За вријеме трајања периода за који прима
средства послодавац не може смањити број запослених
лица, осим из разлога више силе (елементарне непогоде,
пожар, доношење и измјена прописа који директно
утичу на пословање послодавца), пензионисања или
добровољног отказа запосленика.
(5) Ако током периода за који се обезбјеђују средства
послодавац раскине уговор о раду са примљеним
лицем дужан је у року од три дана о томе обавијестити
Министарство и обавезан је у року од 15 дана од дана
настанка те околности закључити уговор о раду са
другим незапосленим лицем које испуњава услове из
ове одлуке, на преостали период уговорне обавезе.
(6) У случају закључивања уговора о раду са другим
(замјенским) незапосленим лицем послодавац је
дужан одмах, а најкасније у року од три дана од дана
закључења уговора, доставити копију уговора о раду и
копију пријаве на обавезна осигурања (Образац ЈС 3100)
Министарству и Служби.
Члан 33.
(Обавеза Министарства)
(1) У свим случајевима гдје подносилац захтјева
није поступио по одредбама ове одлуке и уговора из
члана 28. ове одлуке, Министарство је обавезно да
покрене поступак пред надлежним судом у циљу
поврата средстава и обештећења.
(2) Средства из става (1) овог члана враћају се на
рачун Буџета.
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VIII. Контрола и надзор
Члан 34.
(Контрола и надзор)
(1) Управни надзор над примјеном ове одлуке врши
Министарство.
(2) Ради контроле намјенског утрошка средстава
одобрених према поднесеном захтјеву Министарство
може формирати посебну комисију.
IX. Завршне одредбе
Члан 35.
(Стављање ван снаге ранијег прописа)
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању услова, критерија и поступка за
додјелу финансијских средстава у сврху обезбјеђивања
повољнијих услова за запошљавање
бранилаца
и чланова њихове породице („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 9/19 и 3/20).
Члан 36.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у „Службеним новинама Тузланског кантона.“
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине			
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1-02-8764/21				
Тузла, 04.05.2021. године
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АНЕКC I.
Попис потребне документације
уз захтјев за додјелу бесповратних средстава у сврху САМОЗАПОШЉАВАЊА
бранилаца и чланова њихових породица
Редни
број:
1.

2.

3.
4.

Назив документа

Орган који издаје документ

Доказ да је пријављен на евиденцију Службе за
запошљавање непрекидно и непосредно дуже
од 30 дана прије објављивања јавног позива
(оригинал или овјерена фотокопија)
Рјешење о регистрацији од надлежног
општинског органа одакле се јасно може
утврдити да је обрт регистрован и облик вођења
дјелатности или доказ да је у току поступак
регистрације
(оригинал
или
овјерена
фотокопија)
Пословни програм за обављање дјелатности
(АНЕКЦ
В. прилога)
ANEKS V

ЈУ Служба за запошљавање

Надлежни градски/општински
орган

Министарство за борачка питања
ТК

Доказ о припадности борачкој популацији:
(оригинал или овјерена фотокопија)
Градска/општинска служба
a) за корисника права у статусу, ПШ-ПБ надлежна за борачко-инвалидску
посљедње рјешење на снази,
заштиту (тч.а)
Градска/општинска служба
надлежна за борачко-инвалидску
б) за корисника права у статусу РВI:
посљедње рјешење на снази
заштиту (тч.1)
ц)за корисника права у статусу ДБ:
увјерење о дужини учешћа у ОС БиХ,

Група за питања из области војне
евиденције (тч.1)

д) за корисника права у статусу добитника
ратног признања и одликовања:
посљедње рјешење на снази

Градска/општинска служба
надлежна за борачко-инвалидску
заштиту (тч.1)

e) лица у статусу дјетета и супружника
корисника права:
1. посљедње рјешење на снази,
2. увјерење о дужини учешћа у ОС БиХ
3. извод из матичне књиге рођених и
вјенчаних и
ф) лице у статусу удове супружника
корисника права:

Градска/општинска служба
надлежна за борачко-инвалидску
заштиту (тч.1)
Група за питања из области војне
евиденције (тч.2)
Градска/општинска служба
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1.посљедње рјешење на снази,
2.увјерење о дужини учешћа у ОС БиХ
3.извод из матичне књиге рођених и
вјенчаних и
4.овјерена изјава са два свједока да није
ступио/ла ванбрачну заједницу
Увјерење постојању/непостојању дуга
основу јавних прихода
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надлежна за борачко-инвалидску
заштиту (тч.1)
Група за питања из области војне
евиденције (тч.2)
по Порезна управа Ф БиХ
Испоставе порезне управе по града
/општине

6.

Увјерење ЈУ Службе за запошљавање да није
користио средства за самозапошљавање

ЈУ Служба за запошљавање

7.

Овјерена изјаву под материјалном и моралном
одговорношћу да кандидат по овом Јавном
позиву неће користити и средства по
Програмима других министарстава ТК за
потицај самозапошљавања и Програма Јавне
установе “Службе за запошљавање” ТК, а који
се односи на подстицај самозапошљавања
Овјерена изјаву под материјалном и моралном
одговорношћу о почетку реализације Програма,
у року од 30 дана од момента потписивања
Уговора
Овјерена изјава подносиоца захтјева да ће
дјелатност обављати најмање 24 мјесеци

Надлежна служба града/општине
или нотар

8.

9.

Надлежна служба града/општине
или нотар
Надлежна служба града/општине
или нотар

Напомена: Изјаве из тачке 7., 8. и 9. подносилац захтјева може дати на једној овјереној
исправи.
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АНЕКC II.

Попис потребне документације
уз захтјев за додјелу бесповратних средстава у сврху ЗАПОШЉАВАЊА
бранилаца и чланова њихових породица

Редни
број:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Назив документа

Орган који га издаје документ

Рјешење о регистрацији привредног друштва
одакле се јасно може утврдити да је
регистриран и облик вођења дјелатности
(оригинал или овјерена фотокопија)
Рјешење о регистрацији од надлежног
општинског органа одакле се јасно може
утврдити да је обрт регистриран и облик
вођења дјелатности (оригинал или овјерена
фотокопија)
Пословни програм за обављање дјелатности
ANEKS VI
V прилога)
(АНЕКЦ

Кантонални суд

Биланс стања и успјеха / књигу прихода и
расхода („КПИР“) за посљедњу годину односно
за период од регистрације привредног друштва
или
покретања
самосталне
дјелатности
(оригинал или овјерена фотокопија)
Увјерење/потврду
о
уредном
измирењу
индиректних обавеза и
директних пореза,
доприноса за ПИО/МИО и доприноса за
здравствено осигурање издато од Пореске
управе ФБиХ не старије од три мјесеца од дана
подношења пријаве (оригинал или овјерена
фотокопија)
Увјерење о порезној регистрацији – ИД број
(оригинал или овјерена фотокопија)

Порезна управа Ф БиХ
Испоставе порезне управе
Града/општине

Надлежни градски/општински
орган

Министарство за борачка питања

по

Управа за индиректно
опорезивање,
Порезна управа Ф БиХ
Испоставе порезне управе
Града/општине

Порезна управа Ф БиХ
Испоставе порезне управе
Града/општине
Потврду
о
измирењу
или
уговором Порезна управа Ф БиХ
репрограмираних обавеза по основу пореза и Испоставе порезне управе
доприноса (из Пореске управе - Кантонални Града/општине
уред у Тузли)
Листа
осигураних
лица за
обвезника Порезна управа Ф БиХ
укључујући и податак о одјављеним лицима и Испоставе
порезне
управе
доказ о разлозима одјаве (одлука, рјешење,...) за Града/општине
последњих шест мјесеци до дана објављивања
јавног позива
Увјерење да су позајмице од Владе Тузланског Министарства финансија ТК
Кантона, враћене или на други начин
регулисане
Увјерење ЈУ Службе за запошљавање да је ЈУ Служба за запошљавање
раније
кориштена
средства
за
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самозапошљавање намјенски искористио
11.

12.

13.
14.

Овјерена изјаву под материјалном и моралном
одговорношћу да друштво за пријем радника по
овом Јавном позиву неће користити и средства
по Програмима других министарстава ТК за
потицај запошљавања и Програма Јавне
установе “Службе за запошљавање” ТК, а који
се односи на подстицај запошљавања
Овјерена изјаву под материјалном и моралном
одговорношћу о почетку реализације Програма,
у року од 30 дана од момента потписивања
Уговора
Овјерена изјаву под материјалном и моралном
одговорношћу о броју радника који ће се
запослити
Овјерена изјава под материјалном и моралном
одговорношћу да је раније кориштена кредитна
или бесповратна средства из потицајних мјера
Службе, буџета било којег нивоа власти уредно
измирио/измирује, односно да иста није
користио

Надлежна служба Града/општине
или нотар

Надлежна служба Града/општине
или нотар
Надлежна служба Града/општине
или нотар
Овјерена изјаву под материјалном
и моралном одговорношћу да

Напомена: Изјаве из тачака 11., 12., 13. и 14. подносилац захтјева може дати на једној
овјереној исправи.
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ANEKS III.
OBRAZAC ZAHTJEVA 1.
za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLjAVANjA branilaca i članova
njihove porodice Tuzlanskog kantona
Podnosilac zahtjeva ________________________________________________________
Adresa______________________________Telefon _____________e-mail____________
Naziv Poslovnog programa:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ukupna vrijednost poslovnog programa_________________________________________
a)
Da li ste do sada koristili bespovratna sredstava odnosno kredite za zapošljavanje ostvarene
po drugom osnovu iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona, i u koliko jeste u kojem iznosu:
DA – NE

_________________ KM,

b)
Da li ste do sada koristili bespovratna sredstava odnosno kredite za podsticaj zapošljavanja
ostvarenog putem JU Službe za zapošljavanje i u koliko jeste u kojem iznosu:
DA – NE
_________________ KM,
(Zaokružiti i upisati iznos, ukoliko je neko bio korisnik sredstava)
Prijedlog zatvaranja finansijske konstrukcije:
R. br. IZVOR FINANSIRANjA
1.

Sopstvena sredstva

2.

Nedostajuća sredstva

3.

UKUPNA
VRIJEDNOST
PROGRAMA

IZNOS

POSLOVNOG

Uz zahtjev prilažem dokumentaciju propisanu Prilogom 1. za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu
SAMOZAPOŠLjAVANjA branilaca i članova njihovih porodica.
_________________________
Mjesto i datum

__________________________
Potpis podnosioca zahtjeva
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ANEKS IV.
OBRAZAC ZAHTJEVA 2.
za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu ZAPOŠLjAVANjA branilaca i članova njihove
porodice Tuzlanskog kantona
Podnosilac zahtjeva _______________________________________________________
Adresa______________________________Telefon _____________e-mail____________
Naziv poslovnog programa:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ukupna vrijednost poslovnog programa:_________________________________________
c)
Da li ste do sada koristili bespovratna sredstava odnosno kredite za zapošljavanje ostvarene
po drugom osnovu iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona, i u koliko jeste u kojem iznosu:
DA – NE

_________________ KM,

d)
Da li ste do sada koristili bespovratna sredstava odnosno kredite za podsticaj zapošljavanja
ostvarenog putem JU Službe za zapošljavanje i u koliko jeste u kojem iznosu:
DA – NE
_________________ KM,
(Zaokružiti i upisati iznos ukoliko je neko bio korisnik sredstva)
Prijedlog zatvaranja finansijske konstrukcije:
R. br. IZVOR FINANSIRANjA
1.

Sopstvena sredstva

2.

Nedostajuća sredstva

3.

UKUPNA
VRIJEDNOST
PROGRAMA

IZNOS

POSLOVNOG

Uz zahtjev prilažem dokumentaciju propisanu Prilogom 2. za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu
ZAPOŠLjAVANjA branilaca i članova njihovih porodica.
_________________________
Mjesto i datum

M.P.

__________________________
Potpis podnosioca zahtjeva
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OBRAZAC POSLOVNOG PROGRAMA
za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLjAVANjA
branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Naziv poslovnog programa:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ukupna vrijednost poslovnog programa: .........................................................................KM
Za realizaciju poslovnog programa potrebna UKUPNA finansijska sredstva..................KM
od čega:
a) Vlastita sredstva ....................................................................................................KM
b) Sredstva od Ministarstva za boračka pitanja .........................................................KM
1. Struktura ulaganja:
a)

Od vlastitih finansijskih sredstava nabavit ću:
(naznačiti poimeničan naziv, opreme, alata, inventara, repro materijala i dr.izdataka
po količini, cijeni i vrijednosti).
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM.

b)

Od očekivanih finansijskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja TK nabavit ću:
(naznačiti poimeničan naziv, opreme, alata, inventara, repro materijala i dr.izdataka
po količini, cijeni i vrijednosti)
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
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- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
2. Projekcija PRIHODA za mjesec ili godinu dana ili ciklus :
(naznačiti poimenično prodate proizvode i robe i/ili usluge po količini, cijeni i vrijednosti).
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
3. Projekcija RASHODA za mjesec ili godinu dana ili ciklus:
(naznačiti poimenično troškove svih repromaterijala, roba i usluga utrošenih u proizvodnji ili
uslugama po količini, cijeni i vrijednosti, izdaci za komunalije, knjigovodstvo, doprinosi za plaću).
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
1. EFEKTI realizacije poslovnog programa za mjesec ili godinu dana ili ciklus:
- Ukupni prihodi

(tačka 2.)

.................................................KM

- Ukupni rashodi

(tačka 3.)

.................................................KM

- Razlika Prihoda i Rashoda (dobit perioda) ................................KM
Napomena:
U zavisnosti od potreba prezentacije Poslovnog programa, tačke 1., 2. i 3. se mogu proširiti sa
neophodno potrebnim novim alinejama.
Mjesto i datum

Potpis podnosioca zahtjev
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OBRAZAC POSLOVNOG PROGRAMA
za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu ZAPOSLjAVANjA
branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Naziv poslovnog programa:.................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ukupna vrijednost poslovnog programa: .......................................................................KM
Za realizaciju kompletnog poslovnog programa potrebna UKUPNA finansijska
sredstva..................KM
od čega:
a) Vlastita sredstva .......................................................................................................KM
b) Sredstva od Ministarstva za boračka pitanja............................................................KM
1. Struktura ulaganja :
a) Od vlastitih finansijskih sredstava nabavit ćemo:
(naznačiti poimeničan naziv, opreme, alata, inventara, repro materijala i dr. sredstava
po količini, cijeni i vrijednosti).
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
b) Od očekivanih finansijskih sredstava MBP TK nabavit ćemo:
(naznačiti poimeničan naziv, opreme, alata, inventara, repro materijala i dr.sredstava
po količini, cijeni i vrijednosti).
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
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- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od .......................KM;
2. Projekcija PRIHODA za mjesec ili godinu dana ili ciklus:
(naznačiti poimenično planiranu prodaju proizvoda i/ili robe i/ili usluge
po količinama, cijenama i vrijednostima).
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
3. Projekcija RASHODA za mjesec ili godinu dana ili ciklus:
(naznačiti poimenično troškove svih utrošenih repromaterijala, roba i usluga utrošenih u proizvodnji
ili uslugama po količinama, cijena,a i vrijednostima, izdaci za komunalije, knjigovodstvo, bruto
plaće, TO i druge izdatke).
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
- .......................................................................... u iznosu od ......................KM;
4. EFEKTI realizacije poslovnog programa za mjesec ili godinu dana ili ciklus:
- Ukupni prihodi

(tačka 2.)

................................................................KM

- Ukupni rashodi

(tačka 3.)

................................................................KM

- Razlika Prihoda i Rashoda (dobit perioda) ................................................KM
Napomena:
U zavisnosti od potreba prezentacije poslovnog programa, tačke 1., 2. i 3. se mogu proširiti sa
neophodno potrebnim novim alinejama.
Mjesto i datum

Pečat i potpis podnosioca zahtjeva

^etvrtak, 17 juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 10 - Strana 1189

577

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 69. тачка 43. и чланом 81. став (1) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 04.05.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању услова, критерија и поступка за расподјелу средстава са потрошачке јединице 32010002 –
Тјелесна култура и спорт за 2021. годину
Члан 1.
(Предмет)
(1) Овом одлуком утврђују се услови, критерији и поступак расподјеле средстава Буџета Тузланског кантона за
2021. годину са потрошачке јединице 32010002 - „Тјелесна култура и спорт“ (у даљем тексту: Средства) у износу
од 855.000,00 КМ.
(2) Средства су утврђена у раздјелу 32 Буџета Тузланског кантона за 2021. годину, глава 01, потрошачко мјесто
0002 - Тјелесна култура и спорт на економском коду:
а) 613900 - Уговорене и друге посебне услуге у износу од 25.000,00 КМ,
б) 614200 - Текући трансфери појединцима у износу од 100.000,00 КМ,
ц) 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама у износу од 685.000,00 КМ,
д) 614400 - Субвенције јавним предузећима у износу од 25.000,00 КМ,
е) 821500 - Набавка сталних средстава у облику права у износу од 20.000,00 КМ.
Члан 2.
(Додјела средстава)
(1) Средства из члана 1. став (2) тачка а) ове одлуке додјељују се добављачима који ће пружати уговорене и
друге посебне услуге у поступку јавне набавке које проводи Министарство за културу, спорт и младе Тузланског
кантона (у даљем тексту: Министарство) и члановима Савјета за спорт у складу са рјешењем министра за културу,
спорт и младе (у даљем тексту: министар).
(2) Средства из члана 1. став (2) тачка б) ове одлуке се додјељују у складу са Одлуком о условима и критеријима
за додјелу награде и стипендије у спорту Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 13/20
- у даљем тексту: Одлукa о условима и критеријима за додјелу награде и стипендије).
(3) Средства из члана 1. став (2) тачка ц) ове одлуке, додјељују се слиједећим спортским организацијама и
установама:
а) спортски клубови (аматерски и професионални),
б) спортска друштва,
ц) школска спортска друштва града/општине и кантона,
д) кантонални и градски/општински спортски/грански савези,
е) удружења стручних лица оспособљених за рад у спорту,
ф) удружења спортске рекреације,
г) јавне установе које пружају услуге коришћења објеката на име тренажног процеса,
х) спортски клубови лица са инвалидитетом (аматерски и професионални),
и) спортска друштва лица са инвалидитетом,
ј) кантонални и градски/општински спортски/грански савези лица са инвалидитетом,
к) и друга удружења која се према својим регистрованим дјелатностима баве спортом.
(4) Средства из члана 1. став (2) тачка д) се додијељују јавним предузећима за производњу, промет и услуге у
области спорта основаним у складу са Законом о јавним предузећима.
(5) Средства из члана 1. став (2) тачка е) додијељују се добављачима по поступку јавне набавке које проводи
Министарство.
Члан 3.
(Програми/пројекти који се не суфинансирају)
(1) Право на додјелу средстава не могу остварити спортске организације које су кандидовале пројекте који су
усмјерени:
а) на промоцију програма политичких партија,
б) за остваривање вјерских циљева,
ц) на реализацију програма/пројеката буџетских корисника,
д) на финансирање плата и других издатака запосленика у правном лицу, изузев дијела трошкова за стручна
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лица оспособљена за рад у спорту која са спортском организацијом из члана 2. став (3) тачке а) и х) имају заснован
радни однос у складу са Законом о раду (максималан износ трошкова који ће се суфинансирати за стручна лица је
30% укупних годишњих трошкова),
е) на реализацију програма/пројекта других спортских организација,
ф) искључиво на инвестициона улагања, изградњу и адаптацију објеката, куповину опреме или слично,
изузев дијела трошкова за куповину спортске опреме који ће се суфинансирати у износу до 50% износа укупних
трошкова из пројекта/програма.
(2) Право на додјелу средстава не могу остварити спортске организације које нису поднијеле наративни и
финансијски извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава и које нису оправдале намјенски утрошак
додијељених средстава у протекле четири године.
Члан 4.
(Намјена средстава)
(1) Средства из члана 2. став (1) ове одлуке намијењена су за:
а) припрему ТВ емисија о спорту, израду брошура и других информативних летака о спорту, за организацију
стручних скупова, округлих столова, едукација и других догађаја везаних за спорт на подручју Тузланског кантона,
б) одржавање софтвера – електронске верзије регистра правних и регистра физичких лица у области спорта
вођен рачунарском техником,
ц) средства за рад Савјета за спорт у складу са чланом 14. Закона о спорту („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 8/10, 8/13 и 6/18 - у даљем тексту: Закон о спорту).
(2) Средства из члана 2. став (2) ове одлуке намијењена су за додјелу награда и стипендија за спорт спортистима
и ученицима са подручја Тузланског кантона у складу са чланом 78. Закона о спорту.
(3) Средства из члана 2. став (3) ове одлуке се додијељују:
а) Спортским организацијама и установама из члана 2 став (3) тачка а) до к) за сљедеће намјене:
1) суфинансирање врхунског спорта,
2) суфинансирање квалитетног спорта,
3) суфинансирање спорта лица са инвалидитетом,
4) суфинансирање спортске рекреације,
5) суфинансирање спортског одгоја и образовања,
6) суфинансирање здравствене заштите спортиста,
7) суфинансирање пружања услуга коришћења објеката на име тренажног процеса у области спорта,
8) суфинансирање организација спортских манифестација;
б) Спортском савезу Тузланског кантона и Спортском савезу лица са инвалидитетом Тузланског кантона за
сљедеће намјене:
1) суфинансирање стручних послова Спортског савеза Тузланског кантона (у даљем тексту СС) из члана 27.
ставови (1) и (2) Закона о спорту, по посебној одлуци Министарства,
2) суфинансирање послова Спортског савеза лица са инвалидитетом Тузланског кантона (у даљем тексту
ССОИ) из члана 32а. ставови (1) и (2) Закона о спорту, по посебној одлуци Министарства;
ц) спортским организацијама за суфинансирање пројеката из области спорта којима се средства одобравају по
појединачним одлукама Министарства уз претходно поднесен захтјев спортске организације са детаљним описом
програма/пројекта.
(4) Средства из члана 2. став (4) ове одлуке намијењена су јавним предузећима које пружају услуге коришћења
објеката на име тренажног процеса у области спорта.
(5) Средства из члана 2. став (5) ове одлуке намијењена су за набавку софтвера за успоставу базе података свих
регистрованих правних и физичких лица у области спорта на подручју Тузланског кантона и за израду Стратегије
развоја спорта Тузланског кантона.
Члан 5.
(Услови)
(1) Приликом кандидовања својих програма/пројеката спортске организације из члана 2. став (3) тачке а) до к)
ове одлуке и јавна предузећа из члана 2. став (4) ове одлуке морају испуњавати сљедеће услове:
а) да имају сједиште у Тузланском кантону,
б) да су регистроване у складу са законом и да обављају дјелатност најмање једну годину,
ц) да су измириле своје обавезе по основу пореза и обавезних доприноса или имају закључен споразум о
одгођеном плаћању са надлежном пореском управом, који се извршава на начин утврђен тим споразумом,
д) да имају активан трансакцијски рачун у банци,
е) да су оправдале намјенски утрошак средстава додијељених из буџета Тузланског кантона у протекле четри
године,
ф) да за предложени програм/пројекат нису добили средства са других буџетских позиција Буџета Тузланског
кантона у 2021. години,
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г) да се пројекат реализује у 2021. години, с тим да се манифестације Избора спортисте за 2021. годину могу
одржати најкасније до краја јануара 2022. године,
х) да се програми/пројекти спортских организација које се такмиче у лигашком и/или куп систему такмичења
односе на прољетну полусезону 2020/2021. годину и/или јесењу полусезону 2021/2022. годину,
и) да су кандидовали један пројекат/програм, изузев спортских организација које се убрајају у врхунски или
квалитетни спорт који могу кандидовати максимално два пројекта/програма с тим да се један од тих пројеката
односи на врхунски или квалитетни спорт.
(2) Изузетно, средства се могу додијелити спортским организацијама из члана 2. став (3) ове одлуке са
сједиштем ван подручја Тузланског кантона, које су регистроване на територији Босне и Херцеговине, ако се ради
о програмима/пројектима од интереса за Тузлански кантон, што ће се цијенити у сваком конкретном случају.

Спортска
организација

а.врхунски спорт

б.квалитетни
спорт

ц.резултати
протекле
такмичарске
сезоне

д.број
репрезентативаца

е.број селекција
(сениори,
јуниори, кадети,
пионири)

ф.сложеност
система
такмичења

г.дужина трајања
сезоне
(Лига-турнирски
систем)

х.традиција

и.масовност

ј.број тренера са
одговарајућом
стручном спремом

к.квалитет
програма
-пројекта

Члан 6.
(Критерији за вредновање програма/пројеката)
(1) Вредновање, односно суфинансирање програма/пројеката спортских организација из члана 2. став (3) тачке
а), б), ц), д), е), ф), х), и), ј) и к) ове одлуке врши се на сљедећи начин:
а) Врхунски и квалитетни спорт (вреднују се и суфинансирају такмичења у оквиру интернационалних и
државних савеза чланица IOC-а и Sport Accorda у колективним и појединачним спортовима). Суфинансирају се
програми и пројекти који се односе на:
1) Врхунски спорт (колективни спортови)
- припреме и учешће на олимпијским играма, свјетским и европским првенствима, на међународном лигашком
такмичењу у организацији кровних међународних спортских асоцијација, медитеранским играма и балканским
првенствима (јуниорска или сениорска конкуренција).
2) Врхунски спорт (појединачни спортови)
-припреме и учешће на олимпијским играма, свјетским, европским и балканским првенствима, медитеранским
играма, на међународним такмичењима највишег ранга у организацији кровних међународних спортских
асоцијација на којима се остварује норма за олимпијске игре (јуниорска или сениорска конкуренција).
3) Квалитетни спорт (колективни спортови)
-припреме и учешће у прва два највиша ранга такмичења организованим на нивоу БиХ (сениорска
конкуренција),
-припреме и учешће у највишем рангу такмичења организованом на нивоу БиХ (омладинске узрасне
категорије).
4) Квалитетни спорт (појединачни спортови)
-припреме и учешће на појединачном првенству БиХ или другом сличном првенству, које обезбјеђују пласман
у репрезентацију БиХ (сениорска конкуренција),
-припреме и учешће на појединачном првенству БиХ или другом сличном првенству, које обезбјеђују пласман
у репрезентацију БиХ (омладинске узрасне категорије).
5) Кандидовани програми/пројекти из члана 6. става (1) тачка а) алинеја 1) и алинеја 3) ове одлуке (колективни
спортови) вреднују се кроз критерије дате у Табели 1 – Колективни спортови који су описно разрађени од подтачке
а. до k.:
Табела 1 – Колективни спортови

Распон

0-10

0-10

0-15

0-10

0-10

0-10

0-10

0-3

0-5

0-10

0-10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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a. Врхунски спорт, бодује се учешће и припреме према пројекту/програму:
- олимпијске игре .......................................................................................................................................10 бодова
- свјетско првенство .................................................................................................................................... 9 бодова
- европско првенство .................................................................................................................................. 8 бодова
- међународна лигашка такмичења у организацији кровних међународних спортских
асоцијација (нпр. FIBA, ABA, SEHA, WABA и слично) ...................................................................... 8 бодова
- медитеранске игре ........................................................................................................................................ 4 бода
Напомена: Бодови за јуниорску конкуренцију умањују се за 3 бода. Бодови се не могу збрајати.
б. Квалитетни спорт, бодује се учешће и припреме према пројекту/програму:
- Премијер лига БиХ/највиши ранг такмичења (сениори) . ................................................................... 10 бодова
- КУП БиХ (сениори).................................................................................................................................... 8 бодова
- Прва лига Федерације БиХ (сениори) ..................................................................................................... 5 бодова
- највиши ранг такмичења организованом на нивоу БиХ (омладинске узрасне категорије)..................4 бодова
Напомена: Бодови се не могу збрајати.
ц. Резултати протекле такмичарске сезоне бодују се према сљедећој табели:
Такмичење

МП

Пласман
Категорија

П БИХ

К БИХ

Ф БИХ

I

II

III/ IV

ostalo

I

II

III/IV

ostalo

I

II

III

I

II

III

С

15

12

10

2-5

10

9

8

1-4

7

6

4

3

2

1

Ј, К

5

4

3

1-2

5

4

3

1-2

3

2

1

-

-

-

Легенда: С - сениори, Ј - јуниори, К - кадети, МП – међународно лигашко такмичење, ПБиХ – Премијер лига БиХ/
највиши ранг такмичења, КБиХ - Куп БиХ, ФБиХ – Прва лига Федерације БиХ
Напомена: Вреднује се најбољи резулат у сваком од понуђених нивоа такмичења. Евентуално постигнути
резултати на Олимпијским играма, Свјетском и Европском првенству биће посебно бодовани, с тим да максималан
број бодова по основу ових резултата не може бити већи од 15
д. Број репрезентативаца бодује се:
- број чланова у државној сениорској репрезентацији 2 и вишe . ......................................................... 10 бодова
- број чланова у државној сениорској репрезентацији мањи од 2 .......................................................... 7 бодова
- јуниорски репрезентативци ...................................................................................................................... 5 бодова
- кадетски репрезентативци .............................................................................................................................3 бода
Напомена: Бодови се не могу збрајати.
е. Број селекција укључених у редовна такмичења бодује се:
- спортска организација која има 4 и више узрасних категорија (сениорска, јуниорска, кадетска и
пионирска)..................................................................................................................................................10 бодова
- спортска организација која има 3 узрасне категорије (сениорска, јуниорска и кадетска)...................6 бодова
- спортска организација која има мање од 3 узрасне категорије...................................................................2 бода
Напомена: У спортовима који користе други назив категорије (нпр.млађи кадети) од понуђених вредновање
ће се радити према узрасној доби односно годинама старости.
ф. Сложеност система такмичења бодује се:
- спорт са 3 ранга и више рангова ............................................................................................................ 10 бодова
- спорт са 2 ранга ..........................................................................................................................................8 бодова
- спорт са 1 рангом........................................................................................................................................ 5 бодова
- спорт који има турнирски систем такмичења.............................................................................................. 3 бода
г. Дужина трајања сезоне бодује се:
- лига ........................................................................................................................................................... 10 бодова
- турнирски систем такмичења . ................................................................................................................. 5 бодова
х. Традиција бодује се:
- преко 50 година постојања . .......................................................................................................................... 3 бода
- од 21-50 година постојања ............................................................................................................................ 2 бода
- од 10-20 година постојања ............................................................................................................................. 1 бод
и. Масовност, бодује се број активних/регистрованих спортиста клуба:
- преко 200 спортиста ................................................................................................................................ 10 бодова
- од 101 до 200 спортиста ............................................................................................................................ 8 бодова
- од 81 до 100 спортиста ...............................................................................................................................6 бодовa
- од 61 до 80 спортиста..................................................................................................................................5 бодова
- од 41 до 60 спортиста .................................................................................................................................... 3 бода
- од 21 до 40 спортиста .................................................................................................................................... 2 бода
- до 20 спортиста ............................................................................................................................................... 1 бод
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ј. Стручни спортски радници, бодује се број стручних лица оспособљених за рад у спорту према члану 52.
Закона о спорту, која са спортском организацијом имају заснован радни однос у складу са Законом о раду:
- за свако стручно лице оспособљено за рад у спорту ................................................................................. 2 бода
Напомена: Максималан број бодова је 10.
к. Квалитет програма/пројекта бодује се:
- комисија према стручној процјени оцјењује квалитет пројекта/програма у распону од ............. 1- 10 бодова
6) Кандидовани програми/пројекти из члана 6. става (1) тачка а) алинеја 2) и алинеја 4) ове одлуке
(појединачни спортови) вреднују се кроз критерије дате у Табели 2 – Појединачни спортови који су описно
разрађени од подтачке а. до ј.:

0-10

0-3

0-5

0-10

к.квалитет програма
-пројекта

ј.број тренера са
одговарајућом
стручном спремом

0-10

и.масовност

0-10

х.традиција

г.дужина трајања
сезоне
(Лига-турнирски
систем)

0-15

е.број селекција
(сениори, јуниори,
кадети, пионири)

0-10

д.број
репрезентативаца

0-10

ц.резултати протекле
такмичарске сезоне

б.квалитетни спорт

Распон

а.врхунски спорт

Спортска
организација

Tabela 2 – Pojedina~ni sportovi

0-10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a. Врхунски спорт, бодује се припреме и учешће према пројекту/програму:
- олимпијске игре ....................................................................................................................................... 10 бодова
- свјетско првенствo ..................................................................................................................................... 9 бодова
- европско првенство ................................................................................................................................... 8 бодова
- међународна такмичења највишег ранга на којима се остварује норма за ОI . .................................. 8 бодова
- медитеранске игре .........................................................................................................................................4 бода
- балканско првенство . .................................................................................................................................... 2 бода
Напомена: Бодови за јуниорску конкуренцију умањују се за 3 бода, с тим да се не бодује балканско првенство
за јуниоре. Бодови се не могу збрајати.
б. Квалитетни спорт бодује се припреме и учешће према пројекту/програму:
- Званично државно сениорско првенство БиХ или друго слично првенство које обезбјеђује пласман у
репрезентацију ............................................................................................................................................10 бодова
- Званично државно првенство БиХ или друго слично првенство које обезбјеђује пласман у репрезентацију
(омладинске узрасне категорије) .................................................................................................................5 бодова
Напомена: Бодови се не могу збрајати.
ц. Резултати протекле такмичарске сезоне бодују се према сљедећој табели:
Такмичење

ОI

Пласман

I

II

III

остало

I

II

III

остало

I

II

III

остало

I

II

III

I

II

III

I

II

III

С

15

12

10

2-7

10

8

7

1-5

8

6

5

1-4

6

5

4

3

2

1

6

5

4

J
K

5

4

3

1-2

5

4

3

1-2

4

3

2

1

3

2

1

-

-

-

3

2

1

Kатегорија

СП

EП и МП

МI

БП

ПБиХ

Lегенда:
С - сениори, J - јуниори, K - кадети, ОI-олимпијске игре и олимпијске игре младих, СП-свјетско првенство,
EП-европско првенство, МП – међународно такмичење највишег ранга, БП – балканско првенство, ПБиХ –
Првенство БиХ/највиши ранг такмичења.
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Напомена: Вреднује се најбољи резулат у сваком од понуђених нивоа такмичења. Iзузетно, комисија може
додијелити до 5 бодова више спортској организацији која је остварила више појединачних резултата у оквиру
више нивоа такмичења који се вреднују.
д. Број репрезентативаца бодује се:
- број чланова у државној сениорској репрезентацији 2 и више.............................................................10 бодова
- број чланова у државној сениорској репрезентацији мањи од 2 .......................................................... 7 бодова
- јуниорски репрезентативци ...................................................................................................................... 5 бодова
- кадетски репрезентативци ............................................................................................................................ 3 бода
Напомена: Бодови се не могу збрајати.
е. Број селекција укључених у редовна такмичења бодује се:
- спортска организација која има 4 и више узрасних категорија (сениорска, јуниорска, кадетска и пионирска)
......................................................................................................................................................................................10 бодова
- спортска организација која има 3 узрасне категорије (сениорска, јуниорска и кадетска)...................6 бодова
- спортска организација која има мање од 3 узрасне категорије.................................................................. 2 бода
ф. Dужина трајања сезоне бодује се:
- лига............................................................................................................................................................. 10 бодова
- турнирски систем такмичења.....................................................................................................................5 бодова
г. Традиција бодује се:
- преко 50 година постојања..............................................................................................................................3 бода
- од 21-50 година постојања..............................................................................................................................2 бода
- од 10-20 година постојања............................................................................................................................... 1 бод
х. Масовност бодује се број активних/регистрованих спортиста клуба:
- преко 100 спортиста ................................................................................................................................ 10 бодова
- од 81 до 100 спортиста ...............................................................................................................................8 бодова
- од 61 до 80 спортиста ................................................................................................................................ 6 бодова
- од 41 до 60 спортиста .................................................................................................................................... 4 бода
- од 21 до 40 спортиста .................................................................................................................................... 3 бода
- до 20 спортиста ............................................................................................................................................... 1 бод
и. Стручни спортски радници, бодује се број стручних лица оспособљених за рад у спорту према члану 52.
Zакона о спорту која са спортском организацијом имају заснован радни однос у складу са Zаконом о раду:
- за свако стручно лице оспособљено за рад у спорту ................................................................................. 2 бода
Напомена: Максималан број бодова је 10.
ј. Kвалитет програма/пројекта бодује се:
- комисија према стручној процјени оцјењује квалитет пројекта/програма у распону од...................1-10 бодова
б) Спорт за лица са инвалидитетом
Суфинансирају се програми/пројекти који се односе на:
1) Врхунски спорт (колективни спортови)
- припреме и учешће на параолимпијским играма, специјалним олимпијадама, свјетским и европским
првенствима, међународном лигашком такмичењу у организацији кровних међународних спортских асоцијација.
2) Врхунски спорт (појединачни спортови)
- припреме и учешће на параолимпијским играма, специјалним олимпијадама; свјетским, европским и балканским
првенствима.
3) Kвалитетни спорт (колективни спортови)
- припреме и учешће у прва два највиша ранга такмичења организованим на нивоу БиХ.
4) Kвалитетни спорт (појединачни спортови)
- припреме и учешће на појединачном првенству БиХ или другом сличном првенству које обезбјеђује пласман
у репрезентацију БиХ.
5) Kандидовани програми/пројекти из члана 6. става (1) тачке б) алинеје 1) до 4) ове одлуке вредноваће се на
принципу утврђеном чланом 6. став (1) тачка а) алинеје 5) и 6).
ц) Спорт за све (вреднују се и суфинансирају програми/пројекти који се односе на спортску рекреацију,
спортски одгој и образовање и здравствену заштиту спортиста). Суфинансирају се програми и пројекти у распону
од 500,00 KМ до 3.000,00 KМ који се односе на:
1) Спортска рекреација
- тјелесне активности и спортске игре које окупљају велики број дјеце и омладине (пројекти који се односе
на млађе селекције, пионири и кадети, са организованим такмичарским облицима суфинансирају се у
распону од 1.000,00 KМ до 3.000,00 KМ)
- тјелесне активности дјеце и одраслих које немају организоване такмичарске облике (пројекти који се
односе на школе спорта и рекреативне активности суфинансирају се у распону од 500,00 KМ до 2.000,00
KМ).
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2) Спортски одгој и образовање
- организација школских спортских такмичења и других видова школског спорта, (пројекти спортских савеза,
школских спортских друштава и других спортских организација које према одредбама Zакона о спорту могу
оганизовати школска спортска такмичења суфинансирају се у распону од 1.000,00 KМ до 2.000,00 KМ)
- спортска едукација младих, школске и студентске омладине (суфинансирају се у распону од 500,00 KМ до
1.000,00 KМ),
- едукација стручних лица (пројекти спортских савеза, клубова и других удружења која се баве спортом који
организују едукације стручних лица суфинансирају се у распону од 500,00 KМ до 1.500,00 KМ).
3) Здравствена заштита спортиста
- обезбјеђење и унапређивање система здравствене заштите врхунских, квалитетних и перспективних спортиста.
4) Kандидовани програми/пројекти из члана 6. став (1) тачка ц) алинеја 1) ове одлуке (спортска рекреација)
вреднује се кроз сљедеће критерије:
а. Kвалитет програма/пројекта бодује се:
- комисија према стручној процјени оцјењује квалитет пројекта/програма у распону од ............... 1-5 бодова
б. Стручни кадар за реализацију програма/пројекта, бодује се број стручних лица оспособљених за рад у
спорту према члану 52. Zакона о спорту, која са спортском организацијом имају заснован радни однос у складу
са Законом о раду:
- за свако стручно лице оспособљено за рад у спорту...................................................................................2 бода
Напомена: Максималан број бодова је 10.
ц. Број учесника (такмичара) у реализацији програма/пројекта,
- више од 200 учесника . ...............................................................................................................................5 бодова
- од 151 до 199 учесника ................................................................................................................................. 3 бода
- од 81 до 150 учесника..................................................................................................................................... 2 бода
- од 31 до 80 учесника ...................................................................................................................................... 1 бод
д. Успостављеност система тренажног процеса.......................................................................................... 5 бодова
е. Масовност бодује се број активних/регистрованих спортиста клуба (пионири и кадети):
- преко 100 спортиста .................................................................................................................................10 бодова
- од 81 до 100 спортиста .............................................................................................................................. 6 бодова
- од 61 до 80 спортиста ................................................................................................................................ 5 бодова
- од 41 до 60 спортиста .................................................................................................................................... 3 бода
- од 21 до 40 спортиста .................................................................................................................................... 2 бода
- до 20 спортиста ............................................................................................................................................... 1 бод
5) Kандидовани програми/пројекти из члана 6. став (1) тачка ц) алинеја 2) ове одлуке (спортски одгој и
образовање) вреднују се кроз сљедеће критерије:
а. Kвалитет програма/пројекта бодује се:
- комисија према стручној процјени оцјењује квалитет пројекта/програма у распону од ............... 1-5 бодова
б. Стручни кадар за реализацију програма/пројекта, бодује се број стручних лица оспособљених за рад у
спорту према члану 52. Zакона о спорту која са спортском организацијом имају заснован радни однос у складу
са Zаконом о раду
- за свако стручно лице оспособљено за рад у спорту ..................................................................................2 бода
Напомена: Максималан број бодова је 10.
ц. Број учесника у реализацији програма/пројекта бодује се:
- више од 100 учесника................................................................................................................................10 бодова
- од 51 до 100 учесника..................................................................................................................................6 бодова
- од 21 до 50 учесника........................................................................................................................................3 бода
д. Традиција организовања пројекта/програма школских такмичења бодује се:
- дуже од 10 година........................................................................................................................................5 бодова
- од 5-9 година....................................................................................................................................................2 бода
е. Дужина трајања програма/пројекта/број сати предвиђен за спортску едукацију бодује се према стручној
процјени комисије у распону од .......................................................................................................................... 1- 3 бода
ф. Резултати остварени у протеклом периоду реализацијом истих или сличних програма/пројеката бодује се
према стручној процјени комисије .................................................................................................................. 1- 5 бодова
Напомена: При бодовању програма/пројеката из члана 6. став (1) тачка ц) алинеја 5. ће се водити рачуна да ли
се ради о школским такмичењима или спортској едукацији.
6) Kандидовани програми/пројекти из члана 6. став (1) тачка ц) алинеја 3) ове одлуке (здравствена заштита
спортиста) вреднују се кроз сљедеће критерије:
a. Kвалитет програма/пројекта бодује се:
- комисија према стручној процјени оцјењује квалитет пројекта/програма у распону од ................ 1-10 бодова
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д) Организација спортских манифестација
Суфинансирају се програми/пројекти у распону од 1.000,00 KМ до 4.000,00 KМ који се односе на:
1) Организација међународних спортских манифестација од кантоналног значаја (суфинансирају се пројекти
у распону од 1.000,00 KМ до 4.000,00 KМ),
2) Организација националних спортских манифестација од кантоналног значаја (суфинансирају се пројекти у
распону од 1.000,00 KМ до 3.000,00 KМ),
3) Организација националних спортских манифестација са дугом традицијом и масовног карактера
(суфинансирају се пројекти у распону од 1.000,00 KМ до 2.000,00 KМ).
4) Kандидовани програми/пројекти из члана 5. става (1) тачке д) алинеје 1), 2) и 3) ове одлуке вреднују се кроз
сљедеће критерије:
а. Kвалитет програма/пројекта бодује се:
- комисија према стручној процјени оцјењује квалитет пројекта/програма у распону од ............... 1-5 бодова
б. Статус спортске манифестације бодује се:
- међународна.............................................................................................................................................10 бодова
- национална.................................................................................................................................................5 бодова
ц. Број држава које учествују (за међународну манифестацију) бодује се:
- више од 10 (за појединачне спортове) ................................................................................................... 10 бодова
- више од 5 (за колективне спортове) ....................................................................................................... 10 бодова
- од 5-10 (за појединачне спортове) . .......................................................................................................... 5 бодова
- од 2-5 (за колективне спортове)................................................................................................................. 5 бодова
д. Број такмичара бодује се:
- преко 200 такмичара..................................................................................................................................10 бодова
- од 151-200 такмичара .................................................................................................................................8 бодова
- од 101-150 такмичара................................................................................................................................. 6 бодова
- од 51-100 такмичара .................................................................................................................................. 5 бодова
- од 31-50 такмичара ........................................................................................................................................ 4 бода
- од 15-30 такмичара ........................................................................................................................................ 2 бода
Напомена: Изузетно, комисија може на основу одређених специфичности код појединих спортова (нпр.
гимнастика, џудо и слично) чија такмичења не броје велики број такмичара према стручној процјени повећати
број бодова највише за 2.
е. Традиција организовања спортске манифестације, бодује се:
- дуже од 20 година......................................................................................................................................10 бодова
- од 15-20 година............................................................................................................................................7 бодова
- од 10-14 година............................................................................................................................................5 бодова
- од 5-9 година....................................................................................................................................................3 бода
е) Пружање услуга коришћења објеката на име тренажног процеса у области спорта
Суфинансирају се програми/пројекти јавних установа из члана 2. става (3) тачка г) и јавних предузећа из члана
2. става (4) који се односе на:
1) Пружање услуга коришћења објеката на име тренажног процеса спортским правним лицима у колективним
спортовима, који се такмиче у прва два највиша ранга такмичења на нивоу БиХ,
2) Kандидовани програми/пројекти из члана 6. става (1) тачке е) алинеја 1) ове одлуке вреднују се кроз сљедеће
критерије:
а. Kвалитет програма/пројекта бодује се:
-комисија према стручној процјени узимајући у обзир ранг такмичења у којем се такмичи спортско правно
лице којем се суфинансирају трошкови тренажног процеса, резултати које је спортско правно лице остварило у
протеклој такмичарској сезони, сложеност система такмичења у којем се такмичи спортско правно лице којем се
суфинансирају трошкови тренажног процеса, оцјењује квалитет програма/пројекта у распону од.........1-10 бодова
Члан 7.
(Поступак расподјеле средстава)
(1) Расподјела средстава са економског кода 613900 – Уговорене и друге посебне услуге у износу од 25.000,00
KМ, додјељиваће се добављачима који ће пружати уговорене и друге посебне услуге по поступку јавне набавке
које проводи Министарство и члановима Савјета за спорт у складу са важећим прописима.
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(2) Расподјела средстава са економског кода 821500 - Набавка сталних средстава у облику права у износу од
20.000,00 KМ, додјељиваће се добављачима са којима ће по поступку јавне набавке коју проводи Министарство
бити потписани уговори.
(3) Расподјела средстава са економског кода 614200 - Текући трансфери појединцима у износу од 100.000,00
KМ, распоређиваће се у складу са Одлуком о условима и критеријима за додјелу награде и стипендије, на сљедећи
начин:
а) Дио средстава додјељиваће се путем Jавног позива за додјелу спортских стипендија за 2021. годину (у
даљем тексту: Jавни позив за стипендије),
б) Дио средстава додјељиваће се појединачним одлукама Владе Тузланског кантона, (у даљем тексту: Влада
Kантона), на приједлог Министарства.
(4) Расподјела дијела средстава са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
у износу од 530.000,00 KМ и средстава са економског кода 614400 - Субвенције јавним предузећима у износу
од 25.000,00 KM распоређиваће се путем Jавног позива за суфинансирање пројеката/програма спортских
организација у области тјелесне културе и спорта (у даљем тексту: Jавни позив за спорт).
(5) Дио средстава из става (4) овог члана у дијелу који се односи на економски код 614300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама распоређиваће се на начин да ће се најмање 25.000,00 KМ додјељивати установама
из члана 2. став (3) тачка г), а преостали дио ће се додјељивати осталим спортским организацијама из члана 2.
став (3). У случају да не буде довољан број апликаната за додјелу средстава установама из члана 2. став (3) тачка
г) средства се могу распоредити у износу мањем од 25.000,00 KМ, с тим да најмањи износ средстава који се може
додијелити установи је 3.000,00 KМ, а највећи 8.000,00 KМ. Eвентуално нераспоређени дио средстава се може
распоредити за друге намјене дефинисане у Jавном позиву за спорт.
(6) Средства планирана за суфинансирање програма и пројеката спортских организација из става (4) овог члана
који се односи на економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, изузев средстава из
става (5) овог члана, расподјељују се према спортским организацијама, изражено у процентуалним износима, на
сљедећи начин:
а) Врхунски и квалитетни спорт..............................до 55%,
1) колективни спортови .........................................мин 55%,
2) појединачни спортови .......................................мин 35%.
б) Спорт за лица са инвалидитетом .........................до 15%,
ц) Спорт за све и спортске манифестације суфинансирају се у распону од 500,00 KМ до 4.000,00 KМ, а односе
се на пројекте и програме спортске рекреације, спортског одгоја и образовања, здравствене заштите спортиста и
спортске манифестације .................................................................до 30%,
с тим да је могуће одређени процентуални износ под тачком ц) овог става прерасподијелити за намјене
наведене под тачком а) овог става.
(7) Jавне позиве из става (3) тачка а) и става (4) овог члана расписаће Министарство и објавити у једном од
дневних листова и на веб страницама Владе Kантона www.vladatk.gov.ba и Министарства www.mksmtk.gov.ba.
(8) Дио средстава са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама у износу од
86.000,00 KМ додијељиваће се појединачним одлукама Министарства спортским организацијама из члана 2. став
(3) ове одлуке на основу захтјева, са детаљним описом програма/пројекта.
(9) Дио средстава са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама додијељиваће
се за СС и ССОI, појединачним одлукама Министарства како слиједи:
а) СС за редовно суфинансирање стручних послова у износу од 40.000,00 KМ,
б) СС за суфинансирање трошкова организације Избора спортисте Тузланског кантона за 2021. годину у
износу до 5.000,00 KМ,
ц) СС за трошкове провођења Малих олимпијских игара на подручју Тузланског кантона у износу до 7.000,00
KМ,
д) СС за суфинансирање организације и реализације Спортских игара младих на подручју седам градова
Тузланског кантона у износу до 7.000,00 KМ,
е) ССОИ за суфинансирање његових послова у износу од 10.000,00 KМ.
(10) Поступак расподјеле средстава по Jавном позиву за стипендије из става (3) тачка а) овог члана вршиће
комисија за отварање, прегледање, вредновање и одабир апликација кандидованих од стране апликаната по Jавном
позиву за стипендије (у даљем тексту: Kомисија за додјелу спортских стипендија) коју именује Министарство,
а која ће утврдити благовременост, потпуност, вредновање и одабир приспјелих апликација у складу са овом
одлуком и Одлуком о условима и критеријима за додјелу награде и стипендије.
а) Kомисија за додјелу спортских стипендија састављена је од 5 чланова представника Министарства и чланова
из реда истакнутих спортиста, спортских радника и спортских стручњака.
б) У свом раду Kомисија за додјелу спортских стипендија може, ради што објективнијег вредновања појединих
апликација затражити консултације експерата из датих области, додатно појашњење од стране апликанта који се
пријавио, те по потреби, извршити провјеру приспјелих пријава посредно или непосредно на лицу мјеста.
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ц) Kомисија за додјелу спортских стипендија о свом раду сачињава записник и исти доставља Министарству уз
табеларни приједлог одабраних апликаната за додјелу стипендија спортистима и табеларни приједлог одабраних
апликаната за додјелу стипендија спортистима-ученицима, утврђене износе и намјене средстава по Jавном позиву.
д) На основу приједлога комисије из тачке ц) овог става Министарство доноси одлуку о одобравању финансијских
средстава корисницима, износима и намјени финансијских средстава на коју сагласност даје Влада Kантона.
(11) Поступак расподјеле средстава по Jавном позиву за спорт из става (4) овог члана вршиће:
а) Kомисија за отварање и прегледање апликација достављених по Jавном позиву за суфинансирање пројеката
из области спорта (у даљем тексту: Kомисија за отварање и прегледање апликација), коју именује Министарство.
Kомисију за отварање и прегледање апликација чине 3 члана - представника Министарства са задатком да утврди
благовременост и потпуност достављених апликација по Jавном позиву. Kомисија за отварање и прегледање
апликација о свом раду сачињава записник који доставља Министарству уз Листу непотпуних и неблаговремених,
и благовремених и потпуних апликација. Листа непотпуних и неблаговремених апликација биће објављена на
страници Министарства.
б) Министарство ће након утврђивања листе из тачке а) овог става, формирати комисију за расподјелу средстава
по објављеном Jавном позиву, састављену од истакнутих спортиста, спортских радника, спортских стручњака
или других лица. Kомисија за расподјелу средстава на основу критерија утврђених овом одлуком и достављене
документације којом апликанти доказују испуњавање критерија за вредновање програма/пројеката врши вредновање
(бодовање), одабир пројеката кандидованих од стране спортских организација, установа и јавних предузећа, те
према оствареном броју бодова предлаже износе за расподјелу.
ц) Kомисија за расподјелу средстава о свом раду сачињава записник и доставља министру приједлог избора
корисника, износа и намјене средстава по Jавном позиву за спорт.
д) На основу приједлога комисије из тачке ц) овог става Министарство доноси Одлуку о одобравању
финансијских средстава корисницима, износима и намјени финансијских средстава по Jавном позиву за
суфинансирање пројеката из области спорта на коју сагласност даје Влада Kантона.
е) Са одабраним корисницима средстава из тачке д) овог става Министарство потписује појединачне уговоре
којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, након чега се средства дозначавају на трансакцијски рачун
корисника.
Члан 8.
(Објављивање резултата Jавног позива)
О резултатима јавног позива подносиоци пријава ће бити обавијештени путем веб странице Владе Kантона www.
vladatk.gov.ba и веб странице Министарства www. mksmtk.gov.ba .
Члан 9.
(Подношење извјештаја о намјенском утрошку средстава)
(1) Kорисници средстава из члана 7. став (11) тачка д) ове одлуке, достављају Министарству наративни
и финансијски Извјештај о намјенском утрошку средстава на начин, у роковима и у складу са Упутством
корисницима средстава министарства за културу, спорт и младе за финансијско имплементирање и извјештавање
који ће бити дефинисани уговором из члана 7. став (11) тачка е) ове одлуке.
(2) У случају да у току године дође до одређених проблема у реализацији пројеката, а за који су додијељена
финансијска средства корисник је о томе обавезан обавијестити Министарство и приложити релевантне доказе о
насталој ситуацији. У том случају Министарство може урадити процјену достављених доказа и изузетно урадити
промјену намјене за наведени пројекат, ако за исти постоје оправдани разлози. Уколико разлози не буду оправдани
корисник је дужан извршити поврат средстава.
(3) Министар ће након истека рока за достављање извјештаја из става (1) овог члана именовати комисију
која ће извршити контролу достављених извјештаја и контролу утрошка средстава додијељених корисницима у
складу са намјенама за које су средства додијељена. Kомисија је дужна након завршеног посла сачинити записник
са табеларним прегледом корисника који су доставили извјештаје и корисника који нису доставили извјештаје,
односно који су намјенски утрошили и који нису намјенски утрошили додијељена средства.
(4) Kорисник за којег се утврди да није поступио у складу са одредбом из става (1) овог члана не може
остварити право на додјелу средстава за суфинансирање програма/пројекта из Буџета Тузланског кантона.
Члан 10.
(Потребна документација)
(1) Спортске организације које се пријављују на Jавни позив за суфинансирање програма/пројеката спортских
организација из члана 7. става (4) ове одлуке (у даљем тексту: апликант) обавезне су приликом пријављивања
доставити сљедеће:
а) попуњен апликацијски образац за додјелу средстава по Jавном позиву за суфинансирање програма/пројеката
спортских организација у области тјелесне културе и спорта за 2021. годину, потписан и овјерен печатом правног
лица, са изјавом о тачности свих података достављених по пријави на Jавни позив искључиво на прописаном
апликацијском обрасцу (оригинал),
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б) Актуелни извод из регистра у коме је апликант регистрован (удружења достављају извод из регистра
удружења, а извод из регистра надлежног суда достављају јавне установе или јавна предузећа), не старији од
шест мјесеци од дана објаве Jавног позива (оргинал или овјерена копија),
ц) Увјерење о пореској регистрацији – идентификациони број (оригинал или овјерена копија),
д) Обавјештење о разврставању – Kласификација дјелатности (оригинал или овјерена копија). Уколико се из
Kласификације дјелатности не види да је апликанту дјелатност спорт неопходно је доставити овјерену копију
рјешења из којег се види да апликант обавља спортску дјелатност,
е) Потврда пословне банке, у којој је наведено да рачун није блокиран из које се види број трансакцијског
рачуна и ИД број корисника, не старија од три мјесеца од дана објаве Jавног позива (оргинал или овјерена копија).
Zа буџетске кориснике који користе депозитне рачуне потребно је доставити потврду од надлежног органа
управe на чије име је отворен депозитни рачун, с бројем депозитног рачуна и инструкцијом за плаћање не старија
од три мјесеца (оригинал или овјерена копија),
ф) Биланс стања и биланс успјеха за 2020. годину са видљивим печатом ФИА или потврда са печатом ФИА да
није било промјена на рачуну за регистроване у 2020. години који нису предали биланс стања и биланс успјеха
(оригинал или овјерена копија),
г) Увјерење/потврда о уредном измирењу директних пореза, доприноса за ПИО/МИО и доприноса за
здравствено осигурање издато од Пореске управе Федерације БиХ за апликанте који имају запосленике, апликант
који нема запосленика доставља изјаву овјерену код надлежног органа да нема запослених и да нема неизмирених
обавеза, не старије од три мјесеца од дана подношења пријаве (оригинал или овјерена копија),
х) Увјерење/потврда о уредном измирењу индиректних пореза, издато од Управе за индиректно опорезивање,
не старије од три мјесеца од дана подношења пријаве (уколико је у систему ПДВ-а). Уколико није у систему
ПДВ-а, апликант о томе доставља изјаву овјерену код надлежног органа (оригинал или овјерена копија),
(2) Спортске организације из става (1) овог члана обавезне су приликом пријављивања доставити и
документацију којом доказују испуњавање критерија за вредновање (бодовање) програма/пројеката из члана 6.
ове одлуке, а која је наведена у апликацијским обрасцима у зависности од намјене.
(3) У прилогу ове Одлуке и њен саставни дио су апликацијски обрасци прописани ставом (1) тачком а) овог члана
који ће бити доступни на веб страници Владе Kантона www.vladatk.gov.ba и Министарства www.mksmtk.gov.ba, и то:
- Апликацијски образац 1 – Врхунски и квалитетни спорт,
- Апликацијски образац 2 - Спорт лица са инвалидитетом,
- Апликацијски образац 3 – Спорт за све,
- Апликацијски образац 4 – Спортске манифестације и
- Апликацијски образац 5 – Пружање услуга кориштења објеката на име тренажног процеса.
(4) Спортске организације које имају закључен споразум о одгођеном плаћању са надлежном пореском
управом, дужне су приликом кандидовања програма/пројекта доставити овјерену копију закљученог споразума о
одгођеном плаћању, те одговарајуће доказе о извршавању споразума на начин како је то истим утврђено.
(5) Документација потребна за аплицирање на Jавни позив за стипендије прописана је Одлуком о условима и
критеријима за додјелу награде и стипендије.
Члан 11.
(Прерасподјела неутрошеног износа)
У случају да се не утроше предвиђена средства по појединим намјенама из члана 4. ове одлуке, неутрошени
износ се може прерасподијелити за друге намјене утврђене чланом 4. ове одлуке, за које предвиђена средства
евентуално не буду довољна.
Члан 12.
(Недостатак средстава)
У случају недостатка средстава у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину обуставиће се реализација додјеле
средстава у потпуности или дјелимично, сразмјерно недостајућим средствима, изузев средстава из члана 7. став
(3) тачка б) ове одлуке.
Члан 13.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХEРЦEGОВИНА
Федерација Босне и Херцеговина
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВLАДА
Број: 02/1-36-8870-1/21
Тузла, 04.05.2021. године

ПРEМИJEР KАНТОНА
Kадрија Хоџић,с.р.
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BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Culture, Sports and Youth

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

APLIKACIJSKI OBRAZAC 1
(VRHUNSKI I KVALITETNI SPORT)
za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih
organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021.godinu
1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA (APLIKANTU)

Naziv pravnog lica
(podnosilac zahtjeva/aplikant)
Adresa pravnog lica,
poštanski broj i mjesto
Puni naziv
programa/projekta
Broj Rješenja o registraciji
Datum upisa u Registar
pravnih lica
Telefon / fax / e – mail
Ime i prezime i funkcija
odgovornog lica
Telefon

Ime i prezime i funkcija
kontakt osobe ispred
predlagača
program/projekta

Broj faxa
E-mail adresa

Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa
Broj transakcijskog računa
banke
Identifikacioni broj (ID broj)

Da li ste u budžetskoj 2020.
godini bili korisnik
sredstava sa potrošačke
jedinice „Tjelesna kultura i
sport“? (zaokružiti)

a) Da
b) Ne

Da li ste u budžetskoj
2020. godini bili
korisnik sredstava sa
drugih potrošačkih
jedinica Budžeta
Tuzlanskog kantona?
(zaokružiti)

a)
Da, (navesti
od koga su dodijeljena
sredstva)
__________________
__________________
b) Ne

1
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Naziv i rang takmičenja u
kojem se pravno lice takmiči
Tačan naziv granskog sportskog
saveza u čijoj organizaciji se
organizuje, uređuje i provodi sistem
takmičenja
Tačan naziv granskog sportskog
saveza organizovanog na nivou
općine/grada čiji je aplikant član
(odnosno kantona ukoliko nije
uspostavljen granski sportski savez
na nivou općine/grada)
Podnosilac zahtjeva (aplikant) obavezno dostavlja dokumentaciju prema navedenom redoslijedu:
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):
� Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran (udruženja dostavljaju izvod iz registra
udruženja, a izvod iz registra nadležnog suda dostavljaju javne ustanove ili javna preduzeća), ne
stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija),
� Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija). Ukoliko se iz
Klasifikacije djelatnosti ne vidi da je aplikantu djelatnost sport neophodno je dostaviti ovjerenu
kopiju rješenja iz kojeg se vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost
� Potvrda poslovne banke, u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj
transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva
(orginal ili ovjerena kopija).
Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog
organa uprava na čije ime je otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za
plaćanje ne starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
� Bilans stanja i bilans uspjeha za 2020. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA
da nije bilo promjena na računu za registrovane u 2020. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans
uspjeha (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za
zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, za aplikante koji imaju
zaposlenike, aplikant koji nema zaposlenika dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da
nema zaposlenih i da nema neizmirenih obaveza, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja
prijave (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno
oporezivanje, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a).
Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa
(original ili ovjerena kopija)
� Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija za vrednovanje programa/projekata iz
Javnog poziva, a što je precizirano tačkom 2. Podaci o programu/projektu ovog Aplikacijskog
obrasca

2. PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU

2.1. Naziv
programa/projekta:

2
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2.2. Ciljevi projekta:

2.3. Opis aktivnosti:

2.4. Očekivani rezultati programa/projekta:

2.5. Lokacija implementacije projekta:

2.6. Trajanje projekta / Vrijeme
održavanja projekta:

Od

2021. do

2021.godine

Od

sati do

sati
3
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2.7.
Kontinuitet
realiziranja
programa/projekta:
(zaokružiti)
a) Realizira se prvi puta,
Kao dokaz kontinuiteta realizacije
b) Realizira se dva i više puta (navesti koliko
projekta mogu se dostaviti potvrde
___________________________)
o realiziranim projektima izdatim od
strane
finansijera,
isprintani
objavljeni članci i slično
2.8. Ostalo (navedite ostale stavke koje smatrate relevantnim za implementaciju projekta):

2.9. Budžet projekta Postavite specifikaciju svih predviđenih troškova programa/projekta kojim se
prijavljujete na Javni poziv (npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM potrebno je
razdvojiti troškove projekta po stavkama i izvorima finansiranja – npr. troškovi prevoza, troškovi opreme,
troškovi kotizacije, troškovi registracije, plaće zaposlenih, ugovori o djelu i slično). Ukoliko trebate više
mjesta priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.
R.br.

Aktivnost/ Stavka

Ukupno
(KM)

Vlastita
sredstva
(KM)

Sredstva iz
drugih izvora
(KM)

Zahtijevana sredstva
Ministarstva za kulturu, sport i
mlade TK
(KM)

UKUPNO
*Prezentirani budžet će se koristiti prilikom pravdanja i kontrole utroška sredstava
NAPOMENA: 1. Bilanse koje se dostave upoređivati će se sa budžetom projekta, a projekti koji budu
nerealno iskazali budžet u odnosu na dostavljene bilanse neće se uzimati u razmatranje
2. Aplikant u bužetu za finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika može tražiti od Ministarstva
dio troškova za stručne osobe osposobljene za rad u sportu a koji sa sportskom organizacijom
imaju zasnovan radni odnos u skladu sa Zakonom o radu (maksimalan iznos troškova koji će se
sufinansirati za stručne osobe je 30% ukupnih godišnjih troškova) (članom 52. Zakona o sportu
„Službene novine TK“ br: 8/10, 8/13 i 6/18, definisano je ko su stručne osobe osposobljene za rad u
sportu)
3. Za kupovinu sportske opreme sufinansirati će se do 50% iznosa ukupnih troškova iz
projekta/programa.
2.10. PODACI O DRUGIM IZVORIMA FINANSIRANJA PREDLOŽENOG PROGRAMA/PROJEKTA – s
obzirom da Ministarstvo vrši sufinansiranje predloženog programa/projekta potrebno je detaljno obrazložiti
druge izvore, koji su navedeni u tabeli 2.9. Budžet projekta, iz kojih će se sufinansirati predloženi
program/projekat sa tačno naznačenim iznosima sa kojima će ti izvori učestvovati u sufinansiranju
predloženog programa/projekta (npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM i ukoliko se
od Ministarstva na ime sufinansiranja potražuje iznos od 2.000 KM potrebno je taksativno pobrojati ostale
finansijere sa naznačenim iznosima za finansiranje preostalih 8.000 KM kao npr sredstva općine/grada,
donatora i slično). Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor
u wordu.
4
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2.11. Namjena korištenja
sredstava (zaokružiti i upisati)
Ukoliko se projekat odnosi i na
vrhunski i na kvalitetni sport
zaokružiti oboje

^etvrtak, 17 juni 2021. god.

a) vrhunski sport, _______________(upisati da li se projekat odnosi na
seniosku ili juniorsku selekciju)
b) kvalitetni sport,________________(upisati da li se projekat odnosi na
seniorsku ili omladinske kategorije)

2.12. Nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom
programu/projektu
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde nivoa takmičenja: potvrda nadležnog
(npr.granskog sportskog saveza) sportskog saveza sa jasno preciziranim nivoom takmičenja (svi nivoi
takmičenja na kojima se sportska organizacija takmiči u 2021.godini, međunarodni i na nivou BiH se
navode u potvrdi) (original ili ovjerena kopija)- Zaokružiti odgovarajuće nivoe takmičenja kako slijedi:
Kategorije (zaokružiti):
Nivo takmičenja za kolektivne sportove: (zaokružiti)
a) Seniori/seniorke
a) Olimpijske igre
b) Juniori/juniorke
b) Svjetsko prvenstvo
c) Kadeti/kadetkinje
c) Evropsko prvenstvo
d) Međunarodna ligaška takmičenja u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih
asocijacija (npr. FIBA, ABA, SEHA, WABA i slično)
e) Mediteranske igre
f) Premijer liga BiH
g) KUP BiH
h) Prva liga Federacije BiH
i) Najviši rang takmičenja organizovanom na nivou BiH (omladinske uzrasne
kategorije)
Nivo takmičenja za pojedinačne sportove: (zaokružiti)
Kategorije (zaokružiti):
a) Olimpijske igre
a) Seniori/seniorke
b) Svjetsko prvenstvo
b) Juniori/juniorke
c) Evropsko prvenstvo
c) Kadeti/kadetkinje
d) Međunarodna takmičenja najvišeg ranga na kojima se ostvaruje
norma za OI
e) Mediteranske igre
f) Balkansko prvenstvo
g) Zvanično državno seniorsko prvenstvo BiH ili drugo slično prvenstvo koje
osigurava plasman u reprezentaciju
h) Zvanično državno prvenstvo BiH ili drugo slično prvenstvo koje osigurava
plasman u reprezentaciju (omladinske uzrasne kategorije)
2.13. Ostvareni rezultati u protekloj takmičarskoj sezoni potvrđeni od strane nadležnog sportskog
saveza
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde ostvarenih rezultata: potvrda nadležnog
(npr.granskog sportskog saveza) sportskog saveza o postignutim rezultatima sportske organizacije, sa
navedenim nazivom takmičenja i datumom (periodom) održavanja istog, ostvarenim rezultatom i
kategorijom (original ili ovjerena kopija) - Zaokružiti odgovarajuće nivoe takmičenja kako slijedi:
5
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Rezultati: (navesti tačan naziv takmičenja sa
datumom održavanja, ostvareni rezultat i
kategoriju)

c) Evropsko prvenstvo
d) Međunarodna ligaška takmičenja u organizaciji krovnih
međunarodnih sportskih asocijacija (npr. FIBA, ABA,
SEHA, WABA i slično)
e) Mediteranske igre
f) Premijer liga BiH
g) KUP BiH
h) Prva liga Federacije BiH
i) Najviši rang takmičenja organizovanom na nivou BiH
(omladinske uzrasne kategorije- precizirati takmičenje)
Nivo takmičenja za pojedinačne sportove: (zaokružiti)
a) Olimpijske igre
b) Svjetsko prvenstvo

Rezultati: (navesti tačan naziv takmičenja sa
datumom održavanja, ostvareni rezultat i
kategoriju)

c) Evropsko prvenstvo
d) Međunarodna takmičenja najvišeg ranga na kojima se
ostvaruje norma za OI
e) Mediteranske igre
f) Balkansko prvenstvo
g) Zvanično državno seniorsko prvenstvo BiH ili drugo
slično prvenstvo koje osigurava plasman u reprezentaciju
h) Zvanično državno seniorsko prvenstvo BiH ili drugo
slično prvenstvo koje osigurava plasman u reprezentaciju
(omladinske uzrasne kategorije)
2.14. Broj reprezentativaca:
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde
broja reprezentativaca: potvrda nadležnog
(npr.granskog sportskog saveza) sportskog saveza sa
navedenim imenom i prezimenom reprezentativca/ke i
uzrasnom kategorijom (original ili ovjerena kopija)
2.15. Broj uzrasnih kategorija (selekcije) sportske
organizacije koje su uključene u redovna takmičenja:
(navesti broj i kategorije, npr. 2 uzrasne kategorije
seniori i juniori)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde
broja uzrasnih kategorija: potvrda nadležnog
(npr.granskog sportskog saveza) sportskog saveza
(original ili ovjerena kopija)
2.16. Broj aktivnih/registrovanih sportista u tekućoj
takmičarskoj sezoni:
(navesti broj)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde
broja aktivnih/registrovanih sportista: potvrda
nadležnog (npr.granskog sportskog saveza) sportskog
saveza sa imenom i prezimenom člana i uzrasnom
kategorijom (original ili ovjerena kopija)
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2.17. Složenost sistema takmičenja (zaokružiti)
a) sport sa 3 ranga i više
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz: potvrda
b) sport sa 2 ranga
nadležnog (npr.granskog sportskog saveza) sportskog
c) sport sa 1 rangom
saveza (original ili ovjerena kopija) – Zaokružuju samo
d) sport koji ima turnirski sistem takmičenja
kolektivni sportovi
2.18. Dužina trajanja sezone (zaokružiti)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz: potvrda
a) liga
b) turnirski sistem takmičenja
nadležnog (npr.granskog sportskog saveza) sportskog
saveza (original ili ovjerena kopija)
2.19. Broj stručnih osoba osposobljenih za rad u
sportu (prema članu 52. Zakona o sportu „Službene
novine TK“ br: 8/10, 8/16 i 6/18)
(navesti broj)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz:
Dokaz o pravnom osnovu angažovanja stručne osobe u
skladu sa Zakonom o radu FBiH i dokaz iz kojeg je vidljivo
da stručna osoba ispunjava uslove iz člana 52. Zakona o
sportu „Službene novine TK“ br: 8/10, 8/16 i 6/18 (original
ili ovjerena kopija)
Napomena:
Podnosilac
prijave obavezno
popunjava rubrike
Aplikacijskog obrasca,
zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita koje se na njega odnose, a odgovara za vjerodostojnost
svih unesenih podataka. Podaci koji se dostavljaju od granskog saveza mogu se navesti na jednoj
potvrdi.
U slučaju da prilikom popunjavanja obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici
koji preuzmu obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji
preuzmu obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce
navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i
pečatom.
IZJAVA

1. Kao odgovorno lice podnosioca prijave, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću,potvrđujem da su gore
navedeni podaci istiniti što potvrđujem potpisom.
2. Dodijeljena sredstva će se koristiti isključivo za realizaciju odobrenog programa/projekta, a izvještaj o
realizaciji programa/projekta sa dokumentacijom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava dostaviti će se
u rokovima navedenim u ugovoru.
3. Za predloženi program/projekat nisu dobivena sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog
kantona.
Mjesto: ................................
MP

(ovjeriti pečatom )

Datum: ................................
(puno ime i prezime, JMBG i potpis odgovorne osobe)
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BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Culture, Sports and Youth

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

APLIKACIJSKI OBRAZAC 2
(SPORT LICA SA INVALIDITETOM)
za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih
organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021.godinu
1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA (APLIKANTU)

Naziv pravnog lica
(podnosilac zahtjeva/aplikant)
Adresa pravnog lica,
poštanski broj i mjesto
Puni naziv
programa/projekta
Broj Rješenja o registraciji
Datum upisa u Registar
pravnih lica
Telefon / fax / e – mail
Ime i prezime i funkcija
odgovornog lica
Telefon

Ime i prezime i funkcija
kontakt osobe ispred
predlagača
program/projekta

Broj faxa
E-mail adresa

Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa
Broj transakcijskog računa
banke
Identifikacioni broj (ID broj)

Da li ste u budžetskoj 2020.
godini bili korisnik
sredstava sa potrošačke
jedinice „Tjelesna kultura i
sport“? (zaokružiti)

a) Da
b) Ne

Da li ste u budžetskoj
2020. godini bili
korisnik sredstava sa
drugih potrošačkih
jedinica Budžeta
Tuzlanskog kantona?
(zaokružiti)

a)
Da, (navesti
od koga su dodijeljena
sredstva)
__________________
__________________
b) Ne

1
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Naziv i rang takmičenja u
kojem se pravno lice takmiči
Tačan naziv granskog sportskog
saveza
lica
sa
invaliditetom/paraolimpijski
komitet/specijalna olimpijada u čijoj
organizaciji se organizuje, uređuje i
provodi sistem takmičenja
Tačan naziv granskog sportskog
saveza osoba sa invaliditetom
organizovanog
na
nivou
općine/grada čiji je aplikant član
(odnosno kantona ukoliko nije
uspostavljen granski sportski savez
na nivou općine/grada)
Podnosilac zahtjeva (aplikant) obavezno dostavlja dokumentaciju prema navedenom redoslijedu:
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):
� Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran (udruženja dostavljaju izvod iz registra
udruženja, a izvod iz registra nadležnog suda dostavljaju javne ustanove ili javna preduzeća), ne
stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija),
� Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija). Ukoliko se iz
Klasifikacije djelatnosti ne vidi da je aplikantu djelatnost sport neophodno je dostaviti ovjerenu
kopiju rješenja iz kojeg se vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost
� Potvrda poslovne banke, u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj
transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva
(orginal ili ovjerena kopija).
Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog
organa uprava na čije ime je otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za
plaćanje ne starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
� Bilans stanja i bilans uspjeha za 2020. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA
da nije bilo promjena na računu za registrovane u 2020. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans
uspjeha (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za
zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, za aplikante koji imaju
zaposlenike, aplikant koji nema zaposlenika dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da
nema zaposlenih i da nema neizmirenih obaveza, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja
prijave (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno
oporezivan je, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a).
Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa
(original ili ovjerena kopija)
� Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija za vrednovanje programa/projekata iz
Javnog poziva, a što je precizirano tačkom 2. Podaci o programu/projektu ovog Aplikacijskog
obrasca

2. PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU

2.1. Naziv
programa/projekta:
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2.2. Ciljevi projekta:

2.3. Opis aktivnosti:

2.4. Očekivani rezultati programa/projekta:

2.5. Lokacija implementacije projekta:

2.6. Trajanje projekta / Vrijeme
održavanja projekta:

Od

2021. do

2021.godine

Od

sati do

sati
3
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2.7.
Kontinuitet
realiziranja
programa/projekta:
(zaokružiti)
a) Realizira se prvi puta,
Kao dokaz kontinuiteta realizacije
b) Realizira se dva i više puta (navesti koliko
projekta mogu se dostaviti potvrde
___________________________)
o realiziranim projektima izdatim od
strane
finansijera,
isprintani
objavljeni članci i slično
2.8. Ostalo (navedite ostale stavke koje smatrate relevantnim za implementaciju projekta):

2.9. Budžet projekta
Postavite specifikaciju svih predviđenih troškova programa/projekta kojim se prijavljujete na Javni poziv
(npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM potrebno je razdvojiti troškove projekta po
stavkama i izvorima finansiranja – npr. troškovi prevoza, troškovi opreme, troškovi kotizacije, troškovi
registracije, plaće zaposlenih, ugovori o djelu i slično). Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice
u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.
R.br.

Aktivnost/ Stavka

Ukupno
(KM)

Vlastita
sredstva
(KM)

Sredstva iz
drugih izvora
(KM)

Zahtijevana sredstva
Ministarstva za kulturu, sport i
mlade TK
(KM)

UKUPNO
*Prezentirani budžet će se koristiti prilikom pravdanja i kontrole utroška sredstava
NAPOMENA: 1. Bilanse koje se dostave upoređivati će se sa budžetom projekta, a projekti koji budu
nerealno iskazali budžet u odnosu na dostavljene bilanse neće se uzimati u razmatranje
2. Aplikant u bužetu za finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika može tražiti od Ministarstva
dio troškova za stručne osobe osposobljene za rad u sportu a koji sa sportskom organizacijom
imaju zasnovan radni odnos u skladu sa Zakonom o radu (maksimalan iznos troškova koji će se
sufinansirati za stručne osobe je 30% ukupnih godišnjih troškova) (članom 52. Zakona o sportu
„Službene novine TK“ br: 8/10, 8/13 i 6/18, definisano je ko su stručne osobe osposobljene za rad u
sportu)
3. Za kupovinu sportske opreme sufinansirati će se do 50% iznosa ukupnih troškova iz
projekta/programa.
2.10. PODACI O DRUGIM IZVORIMA FINANSIRANJA PREDLOŽENOG PROGRAMA/PROJEKTA – s
obzirom da Ministarstvo vrši sufinansiranje predloženog programa/projekta potrebno je detaljno obrazložiti
druge izvore, koji su navedeni u tabeli 2.9. Budžet projekta, iz kojih će se sufinansirati predloženi
program/projekat sa tačno naznačenim iznosima sa kojima će ti izvori učestvovati u sufinansiranju
predloženog programa/projekta (npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM i ukoliko se
od Ministarstva na ime sufinansiranja potražuje iznos od 2.000 KM potrebno je taksativno pobrojati ostale
finansijere sa naznačenim iznosima za finansiranje preostalih 8.000 KM). Ukoliko trebate više mjesta
priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.
4
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a) vrhunski sport, _______________(upisati da li se
projekat odnosi na seniosku ili juniorsku selekciju)
b) kvalitetni sport,________________(upisati da li se
projekat odnosi na seniorsku ili omladinske
kategorije)

2.12. Nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom
programu/projektu
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde nivoa takmičenja: potvrda nadležnog
(npr.granskog sportskog savezalica sa invaliditetom) sportskog saveza lica sa invaliditetom ili Specijalne
olimpijade ili Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine sa jasno preciziranim nivoom takmičenja (svi
nivoi takmičenja na kojima se sportska organizacija takmiči u 2021.godini međunarodni i na nivou BiH se
navode u potvrdi) (original ili ovjerena kopija) - Zaokružiti odgovarajuće nivoe takmičenja kako slijedi:
Kategorije:
Nivo takmičenja za kolektivne sportove: (zaokružiti)
a) Seniori/seniorke
a) Olimpijske igre
b) Juniori/juniorke
b) Svjetsko prvenstvo
c) Kadeti/kadetkinje
c) Evropsko prvenstvo
d) Međunarodna ligaška takmičenja u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih
asocijacija
e) Mediteranske igre
f) Premijer liga BiH
g) KUP BiH
h) Prva liga Federacije BiH
i) Najviši rang takmičenja organizovanom na nivou BiH (omladinske uzrasne
kategorije)
Nivo takmičenja za pojedinačne sportove: (zaokružiti)
Kategorije:
a) Olimpijske igre
a) Seniori/seniorke
b) Svjetsko prvenstvo
b) Juniori/juniorke
c) Evropsko prvenstvo
c) Kadeti/kadetkinje
d) Međunarodna takmičenja najvišeg ranga na kojima se ostvaruje
norma za OI
e) Mediteranske igre
f) Balkansko prvenstvo
g) Zvanično državno seniorsko prvenstvo BiH ili drugo slično prvenstvo koje
osigurava plasman u reprezentaciju
h) Zvanično državno seniorsko prvenstvo BiH ili drugo slično prvenstvo koje
osigurava plasman u reprezentaciju (omladinske uzrasne kategorije)
2.13. Ostvareni rezultati u protekloj takmičarskoj sezoni potvrđeni od strane nadležnog sportskog
saveza
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde ostvarenih rezultata: potvrda nadležnog
(npr.granskog sportskog saveza lica sa invaliditetom) sportskog saveza osoba sa invaliditetom ili Specijalne
olimpijade ili Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine o postignutim rezultatima sportske
organizacije, sa navedenim nazivom takmičenja i datumom (periodom) održavanja istog, ostvarenim
rezultatom i kategorijom (original ili ovjerena kopija) - Zaokružiti odgovarajuće nivoe takmičenja kako slijedi:
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Rezultati: (navesti tačan naziv takmičenja sa
datumom održavanja, ostvareni rezultat i
kategoriju)

c) Evropsko prvenstvo
d) Međunarodna ligaška takmičenja u organizaciji krovnih
međunarodnih sportskih asocijacija
e) Mediteranske igre
f) Premijer liga BiH
g) KUP BiH
h) Prva liga Federacije BiH
i) Najviši rang takmičenja organizovanom na nivou BiH
(omladinske uzrasne kategorije- precizirati takmičenje)
Nivo takmičenja za pojedinačne sportove: (zaokružiti)
a) Paraolimpijske igre
b) Svjetsko prvenstvo

Rezultati: (navesti tačan naziv takmičenja sa
datumom održavanja, ostvareni rezultat i
kategoriju)

c) Evropsko prvenstvo
d) Međunarodna takmičenja najvišeg ranga na kojima se
ostvaruje norma za OI
e) Mediteranske igre
f) Balkansko prvenstvo
g) Zvanično državno seniorsko prvenstvo BiH ili drugo
slično prvenstvo koje osigurava plasman u reprezentaciju
h) Zvanično državno prvenstvo BiH ili drugo slično
prvenstvo koje osigurava plasman u reprezentaciju
(omladinske uzrasne kategorije)
2.14. Broj reprezentativaca: (navesti broj i kategoriju)

Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde
broja
reprezentativaca:
potvrda
nadležnog
(npr.granskog sportskog saveza lica sa invaliditetom)
sportskog saveza lica sa invaliditetom ili Specijalne
olimpijade ili Paraolimpijskog komiteta Bosne i
Hercegovine sa navedenim imenom i prezimenom
reprezentativca/ke i uzrasnom kategorijom (original ili
ovjerena kopija)
2.15. Broj uzrasnih kategorija (selekcije) sportske
organizacije koje su uključene u redovna takmičenja:
(navesti broj i kategorije, npr. 2 uzrasne kategorije
seniori i juniori)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde
broja uzrasnih kategorija: potvrda nadležnog
(npr.granskog sportskog saveza lica sa invaliditetom)
sportskog saveza lica sa invaliditetom ili Specijalne
olimpijade ili Paraolimpijskog komiteta Bosne i
Hercegovine (original ili ovjerena kopija)
2.16. Broj aktivnih/registrovanih sportista u tekućoj
takmičarskoj sezoni:
(navesti broj)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde
broja aktivnih/registrovanih sportista: potvrda
6
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nadležnog (npr.granskog sportskog saveza lica sa
invaliditetom) sportskog saveza lica sa invaliditetom ili
Specijalne olimpijade ili Paraolimpijskog komiteta Bosne
i Hercegovine (original ili ovjerena kopija)
2.17. Složenost sistema takmičenja (zaokružiti)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz: potvrda
nadležnog (npr.granskog sportskog saveza lica sa
invaliditetom) sportskog saveza lica sa invaliditetom ili
Specijalne olimpijade ili Paraolimpijskog komiteta Bosne
i Hercegovine (original ili ovjerena kopija) - Zaokružuju
samo kolektivni sportovi
2.18. Dužina trajanja sezone (zaokružiti)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz: potvrda
nadležnog (npr.granskog sportskog saveza lica sa
invaliditetom) sportskog saveza lica sa invaliditetom ili
Specijalne olimpijade ili Paraolimpijskog komiteta Bosne
i Hercegovine (original ili ovjerena kopija)
2.19. Broj stručnih osoba osposobljenih za rad u
sportu (prema članu 52. Zakona o sportu „Službene
novine TK“ br: 8/10, 8/16 i 6/18)
(navesti broj)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz:
Dokaz o pravnom osnovu angažovanja stručne osobe u
skladu sa odredbama Zakona o radu i dokaz iz kojeg je
vidljivo da stručna osoba ispunjava uslove iz člana 52.
Zakona o sportu „Službene novine TK“ br: 8/10, 8/16 i 6/18
(original ili ovjerena kopija)

a)
b)
c)
d)
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sport sa 3 ranga i više
sport sa 2 ranga
sport sa 1 rangom
sport koji ima turnirski sistem takmičenja

a) liga
b) turnirski sistem takmičenja

Napomena:
Podnosilac
prijave obavezno
popunjava rubrike
Aplikacijskog obrasca,
zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita koje se na njega odnose, a odgovara za vjerodostojnost
svih unesenih podataka. Podaci koji se dostavljaju od granskog saveza mogu se navesti na jednoj
potvrdi.
U slučaju da prilikom popunjavanja obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici
koji preuzmu obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji
preuzmu obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce
navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i
pečatom.
IZJAVA
1. Kao odgovorno lice podnosioca prijave, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću,potvrđujem da su
gore navedeni podaci istiniti što potvrđujem potpisom.
2. Dodijeljena sredstva će se koristiti isključivo za realizaciju odobrenog programa/projekta, a izvještaj o
realizaciji programa/projekta sa dokumentacijom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava dostaviti
će se u rokovima navedenim u ugovoru.
3. Za predloženi program/projekat nisu dobivena sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta
Tuzlanskog kantona.
Mjesto: ................................
MP

(ovjeriti pečatom )

Datum: ................................
(puno ime i prezime i potpis odgovorne osobe)
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BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Culture, Sports and Youth

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

APLIKACIJSKI OBRAZAC 3
(SPORT ZA SVE )
za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih
organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021.godinu
1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA (APLIKANTU)

Naziv pravnog lica
(podnosilac zahtjeva/aplikant)
Adresa pravnog lica,
poštanski broj i mjesto
Puni naziv
programa/projekta
Broj Rješenja o registraciji
Datum upisa u Registar
pravnih lica
Telefon / fax / e – mail
Ime i prezime i funkcija
odgovornog lica
Telefon

Ime i prezime i funkcija
kontakt osobe ispred
predlagača
program/projekta

Broj faxa
E-mail adresa

Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa
Broj transakcijskog računa
banke
Identifikacioni broj (ID broj)
Da li ste u budžetskoj 2020.
godini bili korisnik
sredstava sa potrošačke
jedinice „Tjelesna kultura i
sport“? (zaokružiti)

a) Da
b) Ne

Da li ste u budžetskoj
2020. godini bili
korisnik sredstava sa
drugih potrošačkih
jedinica Budžeta
Tuzlanskog kantona?
(zaokružiti)

a)
Da, (navesti
od koga su dodijeljena
sredstva)
__________________
__________________
b) Ne
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Podnosilac zahtjeva (aplikant) obavezno dostavlja dokumentaciju prema navedenom redoslijedu:
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):
� Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran (udruženja dostavljaju izvod iz registra
udruženja, a izvod iz registra nadležnog suda dostavljaju javne ustanove ili javna preduzeća), ne
stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija),
� Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija). Ukoliko se iz
Klasifikacije djelatnosti ne vidi da je aplikantu djelatnost sport neophodno je dostaviti ovjerenu
kopiju rješenja iz kojeg se vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost
� Potvrda poslovne banke, u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj
transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva
(orginal ili ovjerena kopija).
Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog
organa uprava na čije ime je otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za
plaćanje ne starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
� Bilans stanja i bilans uspjeha za 2020. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA
da nije bilo promjena na računu za registrovane u 2020. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans
uspjeha (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za
zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, za aplikante koji imaju
zaposlenike, aplikant koji nema zaposlenika dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da
nema zaposlenih i da nema neizmirenih obaveza, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja
prijave (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno
oporezivan je, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a).
Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa
(original ili ovjerena kopija)
� Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija za vrednovanje programa/projekata iz
Javnog poziva, a što je precizirano tačkom 2. Podaci o programu/projektu ovog Aplikacijskog
obrasca
2. PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU

2.1. Naziv
programa/projekta:
2.2. Ciljevi projekta:

2.3. Opis aktivnosti:
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2.4. Očekivani rezultati programa/projekta:

2.5. Lokacija implementacije projekta:

2.6. Trajanje projekta / Vrijeme
održavanja projekta:

Od
Od

2021. do
sati do

2021.godine
sati

2.7.
Kontinuitet
realiziranja
programa/projekta/tradicija
organizovanja:
a) Realizira se prvi puta,
(zaokružiti)
Kao dokaz kontinuiteta realizacije b) Realizira se dva i više puta (navesti koliko
___________________________)
projekta mogu se dostaviti potvrde
o realiziranim projektima izdatim od
strane
finansijera,
isprintani
objavljeni članci i slično
2.8. Ostalo (navedite ostale stavke koje smatrate relevantnim za implementaciju projekta):

2.9. Budžet projekta
Postavite specifikaciju svih predviđenih troškova programa/projekta kojim se prijavljujete na Javni poziv
(npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM potrebno je razdvojiti troškove projekta po
stavkama i izvorima finansiranja – npr. troškovi prevoza, troškovi opreme, troškovi kotizacije, troškovi
registracije, plaće zaposlenih, ugovori o djelu i slično). Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice
u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.
R.br.

Aktivnost/ Stavka

Ukupno
(KM)

Vlastita
sredstva
(KM)

Sredstva iz
drugih izvora
(KM)

Zahtijevana sredstva
Ministarstva za kulturu, sport i
mlade TK
(KM)

UKUPNO
*Prezentirani budžet će se koristiti prilikom pravdanja i kontrole utroška sredstava
NAPOMENA: 1. Bilanse koje se dostave upoređivati će se sa budžetom projekta, a projekti koji budu
3
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nerealno iskazali budžet u odnosu na dostavljene bilanse neće se uzimati u razmatranje
2. Aplikant koji je registrovan kao sportski klub/sportski klub lica sa invaliditetom u bužetu za
finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika može tražiti od Ministarstva dio troškova za stručne
osobe osposobljene za rad u sportu a koji sa sportskom organizacijom imaju zasnovan radni odnos
u skladu sa Zakonom o radu (maksimalan iznos troškova koji će se sufinansirati za stručne osobe
je 30% ukupnih godišnjih troškova) (članom 52. Zakona o sportu „Službene novine TK“ br: 8/10,
8/13 i 6/18, definisano je ko su stručne osobe osposobljene za rad u sportu)
3. Za kupovinu sportske opreme sufinansirati će se do 50% iznosa ukupnih troškova iz
projekta/programa.

2.10. PODACI O DRUGIM IZVORIMA FINANSIRANJA PREDLOŽENOG PROGRAMA/PROJEKTA – s
obzirom da Ministarstvo vrši sufinansiranje predloženog programa/projekta potrebno je detaljno obrazložiti
druge izvore, koji su navedeni u tabeli 2.9. Budžet projekta, iz kojih će se sufinansirati predloženi
program/projekat sa tačno naznačenim iznosima sa kojima će ti izvori učestvovati u sufinansiranju
predloženog programa/projekta (npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM i ukoliko se
od Ministarstva na ime sufinansiranja potražuje iznos od 2.000 KM potrebno je taksativno pobrojati ostale
finansijere sa naznačenim iznosima za finansiranje preostalih 8.000 KM). Ukoliko trebate više mjesta
priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.

2.11. Namjena korištenja
sredstava (zaokružiti)

a) sportska rekreacija (
tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i
omladine (projekti koji se odnose na mlađe selekcije, pioniri i kadeti,
sa organizovanim takmičarskim oblicima)
tjelesne aktivnosti djece i odraslih koje nemaju organizovane
takmičarske oblike (projekti koji se odnose na škole sporta i
rekreativne aktivnosti),
b) sportski odgoj i obrazovanje
organizacija školskih sportskih takmičenja i drugih vidova
školskog sporta (projekti sportskih saveza, školskih sportskih
društava i drugih sportskih organizacija koje prema odredbama
Zakona o sportu mogu oganizovati školska sportska takmičenja)
sportska edukacija mladih, školske i studentske omladine,
edukacija stručnih lica (projekti sportskih saveza i klubova koji
organizuju edukacije stručnih lica),
c) zdravstvena zaštita sportista.
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2.12. Broj stručnih osoba osposobljenih za rad u
sportu (prema članu 52. Zakona o sportu „Službene
novine TK“ br: 8/10, 8/16 i 6/18)
(navesti broj)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz:
Dokaz o pravnom osnovu angažovanja stručne osobe u
skladu sa odredbama Zakonom o radu i dokaz iz kojeg je
vidljivo da stručna osoba ispunjava uslove iz člana 52.
Zakona o sportu „Službene novine TK“ br: 8/10, 8/16 i 6/18
(original ili ovjerena kopija).
2.13. Broj učesnika u realizaciji programa/projekta:
(navesti broj)

Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz broja
učesnika u realizaciji programa/projekta:
- dokumentacija o realiziranim projektima iz prethodnog
perioda kao npr. potvrde o realiziranim projektima
izdatim od strane finansijera, isprintani objavljeni članci i
štampani materijal ili propagandni materijal i slično, i
- izjava podnosioca prijave o tačnosti podataka, sa
tačno navedenim brojem učesnika iz prethodnog
perioda, ovjerena od nadležnog organa (original)
2.14. Da li je uspostavljen sistem trenažnog procesa?
(zaokružiti)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz: izjava
a) Da
podnosioca prijave o tačnosti podataka ovjerena od
b) Ne
nadležnog organa (original)
(ne popunjavaju sportske organizacije čiji projekti se
odnose na edukacije i zdravstvenu zaštitu)
2.15. Broj aktivnih/registrovanih sportista u tekućoj
takmičarskoj sezoni:
(navesti broj)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz potvrde
broja aktivnih/registrovanih sportista: potvrda
nadležnog (npr.granskog sportskog saveza) sportskog
saveza sa imenom i prezimenom sportiste i uzrasnom
kategorijom (original ili ovjerena kopija)
Napomena:
Podnosilac
prijave obavezno
popunjava rubrike
Aplikacijskog obrasca,
zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita koje se na njega odnose, a odgovara za vjerodostojnost
svih unesenih podataka. Izjave mogu biti dostavljene u formi jednog dokumenta.
U slučaju da prilikom popunjavanja obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici
koji preuzmu obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji
preuzmu obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce
navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i
pečatom.
IZJAVA
1. Kao odgovorno lice podnosioca prijave, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću,potvrđujem da su
gore navedeni podaci istiniti što potvrđujem potpisom.
2. Dodijeljena sredstva će se koristiti isključivo za realizaciju odobrenog programa/projekta, a izvještaj o
realizaciji programa/projekta sa dokumentacijom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava dostaviti
će se u rokovima navedenim u ugovoru.
3. Za predloženi program/projekat nisu dobivena sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta
Tuzlanskog kantona.
Mjesto: ................................
MP

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

(ovjeriti pečatom )
(puno ime i prezime i potpis odgovorne osobe)
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BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Culture, Sports and Youth

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

APLIKACIJSKI OBRAZAC 4
(SPORTSKE MANIFESTACIJE)
za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih
organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021.godinu
1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA (APLIKANTU)

Naziv pravnog lica
(podnosilac zahtjeva/aplikant)
Adresa pravnog lica,
poštanski broj i mjesto
Puni naziv
programa/projekta
Broj Rješenja o registraciji
Datum upisa u Registar
pravnih lica
Telefon / fax / e – mail
Ime i prezime i funkcija
odgovornog lica
Telefon

Ime i prezime i funkcija
kontakt osobe ispred
predlagača
program/projekta

Broj faxa
E-mail adresa

Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa
Broj transakcijskog računa
banke
Identifikacioni broj (ID broj)

Da li ste u budžetskoj 2020.
godini bili korisnik
sredstava sa potrošačke
jedinice „Tjelesna kultura i
sport“? (zaokružiti)

a) Da
b) Ne

Da li ste u budžetskoj
2020. godini bili korisnik
sredstava sa drugih
potrošačkih jedinica
Budžeta Tuzlanskog
kantona? (zaokružiti)

a)
Da, (navesti od
koga su dodijeljena
sredstva)
___________________
___________________
b) Ne

1
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Podnosilac zahtjeva (aplikant) obavezno dostavlja dokumentaciju prema navedenom redoslijedu:
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):
� Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran (udruženja dostavljaju izvod iz registra
udruženja, a izvod iz registra nadležnog suda dostavljaju javne ustanove ili javna preduzeća), ne
stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija),
� Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija). Ukoliko se iz
Klasifikacije djelatnosti ne vidi da je aplikantu djelatnost sport neophodno je dostaviti ovjerenu
kopiju rješenja iz kojeg se vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost
� Potvrda poslovne banke, u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj
transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva
(orginal ili ovjerena kopija).
Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog
organa uprava na čije ime je otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za
plaćanje ne starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
� Bilans stanja i bilans uspjeha za 2020. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA
da nije bilo promjena na računu za registrovane u 2020. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans
uspjeha (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za
zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, za aplikante koji imaju
zaposlenike, aplikant koji nema zaposlenika dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da
nema zaposlenih i da nema neizmirenih obaveza, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja
prijave (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno
oporezivan je, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a).
Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa
(original ili ovjerena kopija)
� Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija za vrednovanje programa/projekata iz
Javnog poziva, a što je precizirano tačkom 2. Podaci o programu/projektu ovog Aplikacijskog
obrasca
2. PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU

2.1. Naziv
programa/projekta:
2.2. Ciljevi projekta:
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2.3. Opis aktivnosti:

2.4. Očekivani rezultati programa/projekta:

2.5. Lokacija implementacije projekta:

2.6. Trajanje projekta / Vrijeme
održavanja projekta:

Od
Od

2021. do
sati do

2021.godine
sati

2.7.
Kontinuitet
realiziranja
programa/projekta/tradicija
organizovanja manifestacije:
a) Realizira se prvi puta,
(zaokružiti)
Kao dokaz kontinuiteta realizacije b) Realizira se dva i više puta (navesti koliko
___________________________)
projekta mogu se dostaviti potvrde
o realiziranim projektima izdatim od
strane
finansijera,
isprintani
objavljeni članci i slično
2.8. Ostalo (navedite ostale stavke koje smatrate relevantnim za implementaciju projekta):

3
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2.9. Budžet projekta
Postavite specifikaciju svih predviđenih troškova programa/projekta kojim se prijavljujete na Javni poziv
(npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM potrebno je razdvojiti troškove projekta po
stavkama i izvorima finansiranja – npr. troškovi prevoza, troškovi opreme, troškovi kotizacije, troškovi
registracije, plaće zaposlenih, ugovori o djelu i slično). Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice
u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.
R.br.

Aktivnost/ Stavka

Ukupno
(KM)

Vlastita
sredstva
(KM)

Sredstva iz
drugih izvora
(KM)

Zahtijevana sredstva
Ministarstva za kulturu, sport i
mlade TK
(KM)

UKUPNO
*Prezentirani budžet će se koristiti prilikom pravdanja i kontrole utroška sredstava
NAPOMENA: 1. Bilanse koje se dostave upoređivati će se sa budžetom projekta, a projekti koji budu
nerealno iskazali budžet u odnosu na dostavljene bilanse neće se uzimati u razmatranje
2. Aplikant u bužetu za finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika može tražiti od Ministarstva
dio troškova za stručne osobe osposobljene za rad u sportu a koji sa sportskom organizacijom
imaju zasnovan radni odnos u skladu sa Zakonom o radu (maksimalan iznos troškova koji će se
sufinansirati za stručne osobe je 30% ukupnih godišnjih troškova) (članom 52. Zakona o sportu
„Službene novine TK“ br: 8/10, 8/13 i 6/18, definisano je ko su stručne osobe osposobljene za rad u
sportu)
3. Za kupovinu sportske opreme sufinansirati će se do 50% iznosa ukupnih troškova iz
projekta/programa.
2.10. PODACI O DRUGIM IZVORIMA FINANSIRANJA PREDLOŽENOG PROGRAMA/PROJEKTA – s
obzirom da Ministarstvo vrši sufinansiranje predloženog programa/projekta potrebno je detaljno obrazložiti
druge izvore, koji su navedeni u tabeli 2.9. Budžet projekta, iz kojih će se sufinansirati predloženi
program/projekat sa tačno naznačenim iznosima sa kojima će ti izvori učestvovati u sufinansiranju
predloženog programa/projekta (npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM i ukoliko se
od Ministarstva na ime sufinansiranja potražuje iznos od 2.000 KM potrebno je taksativno pobrojati ostale
finansijere sa naznačenim iznosima za finansiranje preostalih 8.000 KM). Ukoliko trebate više mjesta
priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.

2.11. Status sportske manifestacije (zaokružiti)
Dokumentacija koja se dostavlja:
- ukoliko je manifestacija međunarodnog karaktera
dostavlja se saglasnost Ministarstva civilnih poslova
za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH u
2021.godini, u skladu sa odredbama Zakona o
sportu u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08,
102/09 i 66/16), (original ili ovjerena kopija),
- ukoliko je manifestacija nacionalnog karaktera
dostavlja se preporuka od strane nadležnog

a) Međunarodna
b) Nacionalna
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sportskog saveza o značaju programa/projekta
(original ili ovjerena kopija).
2.12. Broj učesnika u realizaciji programa/projekta:
(navesti broj)

Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz:
- dokumentacija o realiziranim projektima iz
prethodnog perioda kao npr. potvrde o realiziranim
projektima izdatim od strane finansijera, isprintani
objavljeni članci i štampani materijal ili propagandni
materijal i slično, i
- izjava podnosioca prijave o tačnosti podataka, sa
tačno navedenim brojem učesnika iz prethodnog
perioda, ovjerena od strane nadležnog organa
(original)
2.13. Broj država u realizaciji programa/projekta:
(navesti broj)
Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz:
- dokumentacija o realiziranim projektima iz
prethodnog perioda kao npr. potvrde o realiziranim
projektima izdatim od strane finansijera, isprintani
objavljeni članci i štampani materijal ili propagandni
materijal i slično,
- i izjava podnosioca prijave o tačnosti podataka, sa
tačno navedenim brojem učesnika iz drugih država
iz prethodnog perioda, ovjerena od strane
nadležnog organa (original)

Napomena:
Podnosilac
prijave obavezno
popunjava rubrike
Aplikacijskog obrasca,
zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita koje se na njega odnose, a odgovara za vjerodostojnost
svih unesenih podataka.
U slučaju da prilikom popunjavanja obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici
koji preuzmu obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji
preuzmu obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce
navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i
pečatom.
IZJAVA
1. Kao odgovorno lice podnosioca prijave, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću,potvrđujem da su
gore navedeni podaci istiniti što potvrđujem potpisom.
2. Dodijeljena sredstva će se koristiti isključivo za realizaciju odobrenog programa/projekta, a izvještaj o
realizaciji programa/projekta sa dokumentacijom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava dostaviti
će se u rokovima navedenim u ugovoru.
3. Za predloženi program/projekat nisu dobivena sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta
Tuzlanskog kantona.
Mjesto: ................................
MP

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

(ovjeriti pečatom )
(puno ime i prezime i potpis odgovorne osobe)
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BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Culture, Sports and Youth

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

APLIKACIJSKI OBRAZAC 5
(PRUŽANJE USLUGA KORIŠTENJA OBJEKATA NA IME TRENAŽNOG PROCESA)
za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih
organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021.godinu
1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA (APLIKANTU)

Naziv pravnog lica
(podnosilac zahtjeva/aplikant)
Adresa pravnog lica,
poštanski broj i mjesto
Puni naziv
programa/projekta
Broj Rješenja o registraciji
Datum upisa u Registar
pravnih lica
Telefon/fax/e – mail
Ime i prezime i funkcija
odgovornog lica
Telefon

Ime i prezime i funkcija
kontakt osobe ispred
predlagača
program/projekta

Broj faxa
E-mail adresa

Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa
Broj transakcijskog računa
banke
Identifikacioni broj (ID broj)

Da li ste u budžetskoj 2020.
godini bili korisnik
sredstava sa potrošačke
jedinice „Tjelesna kultura i
sport“? (zaokružiti)

a) Da
b) Ne

Da li ste u budžetskoj
2020. godini bili korisnik
sredstava sa drugih
potrošačkih jedinica
Budžeta Tuzlanskog
kantona? (zaokružiti)

a)
Da, (navesti od
koga su dodijeljena
sredstva)
___________________
___________________
b) Ne

1

^etvrtak, 17 juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 10 - Strana 1225

Podnosilac zahtjeva (aplikant) obavezno dostavlja dokumentaciju prema navedenom redoslijedu:
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):
� Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran (udruženja dostavljaju izvod iz registra
udruženja, a izvod iz registra nadležnog suda dostavljaju javne ustanove ili javna preduzeća), ne
stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija),
� Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija). Ukoliko se iz
Klasifikacije djelatnosti ne vidi da je aplikantu djelatnost sport neophodno je dostaviti ovjerenu
kopiju rješenja iz kojeg se vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost
� Potvrda poslovne banke, u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj
transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva
(orginal ili ovjerena kopija).
Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog
organa uprava na čije ime je otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za
plaćanje ne starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
� Bilans stanja i bilans uspjeha za 2020. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA
da nije bilo promjena na računu za registrovane u 2020. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans
uspjeha (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za
zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, za aplikante koji imaju
zaposlenike, aplikant koji nema zaposlenika dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da
nema zaposlenih i da nema neizmirenih obaveza, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja
prijave (original ili ovjerena kopija),
� Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno
oporezivan je, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a).
Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa
(original ili ovjerena kopija)
� Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija za vrednovanje programa/projekata iz
Javnog poziva (fotokopije ugovora zaključenih imeđu javnih preduzeća, odnosno javnih ustanova i
sportskih pravnih lica u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja
na nivou BiH, a koji se odnose na pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa)
2. PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU

2.1. Naziv
programa/projekta:
2.2. Ciljevi projekta:
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2.3. Opis aktivnosti (precizirati klubove koji treniraju u objektu, a za koje se sufinansiraju troškovi
trenažnog procesa, koliko sati trenažnog procesa se odvaja za koji klub i ostale relevantne
informacije koje mogu dati potpunu sliku o aktivnostima odvijanja trenažnih procesa klubova):

2.4. Očekivani rezultati programa/projekta:

2.5. Opisati trenutno stanje prostora i opreme u kojem se odvijaju trenažni procesi, kao i ostalih
prostorija (npr.svlačionice, toalet i slično):

2.6. Trajanje projekta / Vrijeme
održavanja projekta:

Od

2021. do

2021.godine

2.7. Ostalo (navedite ostale stavke koje smatrate relevantnim za implementaciju projekta):
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2.8. Budžet projekta
Postavite specifikaciju svih predviđenih troškova programa/projekta kojim se prijavljujete na Javni poziv
(npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM potrebno je razdvojiti troškove projekta po
stavkama i izvorima finansiranja – npr. troškovi prevoza, troškovi opreme, troškovi kotizacije, troškovi
registracije, plaće zaposlenih, ugovori o djelu i slično). Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice
u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.
R.br.

Aktivnost/ Stavka

Ukupno
(KM)

Vlastita
sredstva
(KM)

Sredstva iz drugih
izvora
(npr.grada/općine)
(KM)

Zahtijevana sredstva
Ministarstva za kulturu,
sport i mlade TK
(KM)

UKUPNO
*Prezentirani budžet će se koristiti prilikom pravdanja i kontrole utroška sredstava
2.9. PODACI O DRUGIM IZVORIMA FINANSIRANJA PREDLOŽENOG PROGRAMA/PROJEKTA – s
obzirom da Ministarstvo vrši sufinansiranje predloženog programa/projekta potrebno je detaljno obrazložiti
druge izvore, koji su navedeni u tabeli 2.8. Budžet projekta, iz kojih će se sufinansirati predloženi
program/projekat sa tačno naznačenim iznosima sa kojima će ti izvori učestvovati u sufinansiranju
predloženog programa/projekta (npr. ukoliko su ukupni troškovi programa/projekta 10.000 KM i ukoliko se
od Ministarstva na ime sufinansiranja potražuje iznos od 2.000 KM potrebno je taksativno pobrojati ostale
finansijere sa naznačenim iznosima za finansiranje preostalih 8.000 KM). Ukoliko trebate više mjesta
priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u wordu.

Napomena:
Podnosilac
prijave obavezno
popunjava rubrike
Aplikacijskog obrasca,
zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita koje se na njega odnose, a odgovara za vjerodostojnost
svih unesenih podataka.
U slučaju da prilikom popunjavanja obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici
koji preuzmu obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji
preuzmu obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce
navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i
pečatom.
IZJAVA
1. Kao odgovorno lice podnosioca prijave, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću,potvrđujem da su
gore navedeni podaci istiniti što potvrđujem potpisom.
2. Dodijeljena sredstva će se koristiti isključivo za realizaciju odobrenog programa/projekta, a izvještaj o
realizaciji programa/projekta sa dokumentacijom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava dostaviti
će se u rokovima navedenim u ugovoru.
3. Za predloženi program/projekat nisu dobivena sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta
Tuzlanskog kantona.
Mjesto: ................................
MP

Datum: ................................
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(ovjeriti pečatom )
(puno ime i prezime i potpis odgovorne osobe)
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 01/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са тачком IV
Одлуке о усмјеравању трансфера за посебне намјене у
Буџет Тузланског кантона за 2021. годину број: 02/1-117509/21 од 07.04.2021. године, Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 04.05.2021. године, доноси

О Д Л У К У

о начину реализације трансфера финансијских
средстава за рефундацију трошкова пословања у
дјелатности хотелијерства и угоститељства
Члан 1.
(Предмет)
(1) Овом одлуком се уређује начин реализације
финансијских средстава усмјерених Одлуком
о
усмјеравање трансфера за посебне намјене у Буџету
Тузланског кантона за 2021. годину број: 02/1-117509/21 од 07.04.2021. године и Закључком број: 02/111-13399/21 од 20.04.2021. године, у износу 593.530,00
КМ (словима: пет стотина деведест три хиљаде пет
стотина тридесет конвертибилних марака).
(2 ) Финансијска средства из става (1) овог члана
утврђена су Буџету Тузланског кантон за 2021. годину у
дијелу расхода по основу примљених трансфера (извор
50) на потрошачком мјесту 11010001 - Влада Тузланског
кантона, економски код 614500 - субвенције приватним
предузећима и предузетницима, функционални код 0111.
Члан 2.
(Намјена средстава и дефиниције)
(1) Средства из члана 1. ове одлуке, користиће
се за рефундацију пореза и доприноса на плаtу и из
плаtе запосленика у дјелатностима хотелијерства и
угоститељства из члана 4. ове одлуке, а у циљу помоћи
привредним субјектима у санирању економских штета
изазваних епидемијом COVID-19.
(2) Привредни субјект у смислу ове одлуке је правно
лице, односно привредно друштво, као и физичко лице,
односно самостални предузетник, који обавља дјелатности
хотелијерства и угоститељства из члана 4. ове одлуке.
(3) Запосленик је физичко лице које је по основу
радног односа пријављено у Јединствени систем
регистрације, контроле и наплате доприноса код
Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 3.
(Начин додјеле помоћи)
Помоћ из члана 2. став (1) ове одлуке подразумијева
уплату новчаних средстава из Буџета Тузланског
кантонана, на трансакцијски рачун привредног субјекта, на
име рефундације уплаћених пореза и доприноса на плату
и из плате по запосленику за мјесец јануар 2021. године.
Члан 4.
(Право на помоћ)
Право на додјелу средстава помоћи имају привредни
субјекти који у складу са Класификацијом дјелатности
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Босне и Херцеговине 2010 - КД БиХ 2010 („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 47/10), обављају
сљедеће дјелатности:
а) КД 55.10 – хотели и сличан смјештај
б) КД 55.20 – одмаралишта и слични објекти за краћи
одмор,
ц) КД 55.30 – кампови и простор за кампирање,
д) КД 55.90 – остали смјештај,
е) КД 56.10 – дјелатност ресторана и осталих
објеката за припрему и услуживање хране,
ф) КД 56.21 – дјелатност кетеринга,
г) КД 56.29 – остале дјелатности припреме и
услуживања хране,
х) КД 56.30 – дјелатност припреме и услуживања пића.
Члан 5.
(Јавни позив)
(1) Министарство трговине, туризма и саобраћаја
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство)
објављује Јавни позив за додјелу средства помоћи
привредним субјектима у сврху рефунадације
уплаћених пореза и доприноса на плаtе запосленика.
(2) Текст Јавног позива из става (1) овог члана
утврђује Министарство.
Члан 6.
(Услови за остваривање права на помоћ)
Привредни субјект који подноси захтјев за додјелу
средстава помоћи у сврху рефундације уплаћених
пореза и доприноса на плате запосленика (у даљем
тексту: Захтјев) дужан је испунити сљедеће услове:
а) да има регистровано сједиште или пословну
јединицу на територији Тузланског кантона,
б) да обавља дјелатност из члана 4. став (1) ове
одлуке, као основну дјелатност, односно да је иста
главна дјелатност регистроване пословне јединице,
ц) да је измирио обавезе по основу директних
пореза и доприноса по сваком запосленику, закључно
са 31. јануаром 2021. године.
Члан 7.
(Захтјев)
(1) Привредни субјект Министарству подноси
Захтјев на обрасцу који је у прилогу ове Одлуке и чини
њен саставни дио.
(2) Подносилац, уз Захтјев из става (1) овог члана,
доставља сљедећу документацију:
а) Рјешење о регистрацији привредног субјекта
1) за правна лица то је копија рјешења из судског
регистра (уколико правно лице обавља угоститељску
дјелатност преко пословних јединица, и за исте
подноси захтјев, све морају бити наведене у изводу из
судског регистра),
2) за физичка лица то је рјешење којим се одобрава
рад физичком лицу издато од стране надлежног
општинског/градског органа;
б) Увјерење о порезној регистрацији код Порезне
управе ФБиХ – ИД број;
ц) Обавјештење о разврставању привредног субјекта
или пословне јединице субјекта, сходно класификацији
дјелатности КД БиХ 2010 издато од стране Федералног
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завода за статистику. Правна лица која угоститељску
дјелатност обављају преко пословних јединица
обавезни су доставити копију обавјештења о
разврставању за сваку пословну јединицу;
д) Рјешење о испуњавању минималних услова
угоститељског објекта и услова за категоризацију:
1) за угоститељске објекте којима је прописана
обавезна категоризација, а то су угоститељски објекти
за смјештај, подноси се рјешење којим су утврђени
минимални услови и услови за категорију, а издато од
стране Федералног министарства околиша и туризма,
Министарства трговине, туризма и саобраћаја или
надлежног општинског/градског органа, у зависности
од врсте и категорије угоститељског објекта за смјештај,
2) за све друге врсте угоститељских објеката то
је рјешење о минималним условима издато од стране
надлежног општинског/градског органа,
е) Доказ о измиреним директним порезима и
доприносима са листом запослених на које се односи уплата
директних пореза и доприноса у привредном субјекту или
пословној јединици привредног субјекта издат од стране
Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине:
1) Увјерење да привредни субјект са 31.01.2021.
године нема обавеза по основу директних пореза и
доприноса,
2) Спецификацију уз исплату плата запосленика у
радном односу код правних и физичких лица - Образац
2001 прописан од стране Порезне управе Ф БиХ, за
мјесец јануар 2021. године,
3) Мјесечни извјештај о исплаћеним платама,
оствареним користима и другим опорезивим приходима
запосленика од несамосталне дјелатности, плаћеним
доприносима и аконтацији пореза на доходак – Образац
МИП-1023 прописан и овјерен од стране Порезне управе
Федерације БиХ, за мјесец јануар 2021. године,
4) Правна лица која угоститељску дјелатност
обављају преко регистроване пословне јединице, уз
горе наведену документацију достављају још списак
запослених у пословној јединици за коју се траже
средства помоћи издату и овјерену од стране Порезне
управе Федерације БиХ, за мјесец јануар 2021.године;
ф) Уговор са банком о отвореном трансакцијском
рачуну.
Члан 8.
(Поступање по Захтјеву)
(1) Након пријема захтјева, Министарство испитује
формалну исправност истих у смислу:
а) благовремености достављеног захтјева,
б) потпуности, што подразумијева провјеру да ли су
у захтјеву наведени сви потребни подаци и да ли су уз
захтјев достављени сви тражени документи, и
ц) допуштености, што подразумијева провјеру да ли
је захтјев поднио привредни субјект који има право на
средства помоћи у складу са овом одлуком.
(2) Неблаговремене, непотпуне и недопуштене
захтјеве Министарство не узима у разматрање.
(3) Ако је захтјев благовремен, потпун и допуштен,
Министарство провјерава испуњеност услова за
додјелу средстава помоћи који су прописани овом
одлуком.
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(4) Осим провјере из става (2) овог члана, Министарство
може, у току провођења поступка, прибављати податке од
надлежних инспекцијских и других органа, односно од
привредног сујекта.
Члан 9.
(Доношење одлуке)
(1) Ако су испуњени услови за додјелу средстава
помоћи, Министарство доноси одлуке о одобравања
средстава помоћи привредном субјекту, на које
сагласност даје Влада Тузланског кантона.
(2) Министарство може једном одлуком одлучити о
одобравању средстава за више привредних субјеката.
(3) Висина средстава помоћи појединачним
привредним субјектима одређује се у висини средстава
уплаћених на име директних пореза и доприноса за
запосленике, а што привредни субјект доказује доказом
из члана 7. ове одлуке.
(4) Ако се утврди да подносилац захтјева не испуњава
неки од услова прописаних овом одлуком, захтјев се одбија
као неоснован, о чему Министарство доноси одлуку.
(5) Министарство може једном одлуком одлучити о
неодобравању средстава за више привредних субјеката.
(6) Доношењем одлука из ставова (1) и (4) овог
члана и добијањем сагласности Владе Тузланског
кантона, Министарство исте објављује на веб страници
Министарства и Владе Тузланског кантона.
Члан 10.
(Приговор)
(1) Подносилац захтјева који сматра да је његово
право повријеђено у поступку избора корисника
средстава може уложити приговор Министарству у
року од пет дана од дана објаве одлука.
(2) Министар трговине, туризма и саобраћаја
рјешава по приговору најкасније у року од десет дана
од дана подношења приговора корисника.
Члан 11.
(Исплата средстава помоћи)
Одобрена средства помоћи привредним субјектима
исплаћују се из средстава Буџета, потрошачко мјесто –
11010001 Влада Тузланског кантона, у укупном износу
од 593.530,00 КМ.
Члан 12.
(Реализација одлуке)
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
и Министарство финансија Тузланског кантона, сваки
у оквиру своје надлежности.
Члан 13.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-18-8995/21
Тузла, 04.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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PRILOG: OBRAZAC ZAHTJEVA

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Program pomoći privrednim subjektima usljed pandemije COVID-19

ZAHTJEV
ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI U SVRHU REFUNDACIJE UPLAĆENIH
POREZA I DOPRINOSA NA PLAĆE ZAPOSLENIKA
1.

OPĆI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA:
Puni naziv privrednog subjekta :

1.1.

Skraćeni naziv privrednog subjekta:
Naziv poslovne jedinice (podružnice):
JIB:

1.2.

IDB dijela pravnog lica (poreski podbroj):
JMBG:
Adresa sjedišta privrednog subjekta:
Ulica i broj:
Poštanski broj, Općina/Grad:

1.3.

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Ime i prezime:
tel.:

mob.:

fax.:

e-mail:
Adresa poslovne jedinice (podružnice) privrednog subjekta:

Ulica i broj:
Poštanski broj, Općina/Grad:
1.4.

Osoba ovlaštena za zastupanje poslovne jedinice (podružnice) privrednog subjekta :
Ime i prezime:
tel.:

mob.:

fax.:

e-mail:

Šifra djelatnosti prema KD BiH 2010 privrednog subjekta:
1.5.

Šifra djelatnosti prema KD BiH2010 poslovne jedinice
(podružnice) privrednog subjekta:
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Vrsta ugostiteljskog objekta:
Banka za uplatu sredstava:
Transakcijski račun za uplatu sredstava:
Broj zaposlenih kod privrednog subjekta (uključujući i podružnice):
- na neodređeno vrijeme:

1.8.

- na određeno vrijeme:
Broj zaposlenih u poslovnoj jedinici (podružnici) na koju se zahtjev odnosi:
- na neodređeno vrijeme:
- na određeno vrijeme:

1.9.

Iznos sredstava koji se traži: ( na osnovu
obrasca MIP-1023 i Spiska zaposlenih koji
obavljaju ugroženu djelatnost)

Uz Zahtjev za dodjelu pomoći u skladu sa Javnim pozivom priložem slijedeću dokumentaciju:
1) Rješenje o registraciji privrednog subjekta
- za pravna lica to je kopija Rješenja iz sudskog registra (ukoliko pravno lice obavlja
ugostiteljsku djelatnost preko poslovnih jedinica, i za iste podnosi zahtjev, sve moraju biti
navedene u izvodu iz sudskog registra),
- za fizička lica to je Rješenje kojim se odobrava rad fizičkom licu izdato od strane nadležnog
općinskog/gradskog organa,
2) Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprve FBIH – ID broj
3) Obavještenje o razvrstavanju privrednog subjekta ili poslovne jedinice subjekta, shodno
klasifikaciji djelatnosti KD BiH2010 izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku:
- pravna lica koja ugostiteljsku djelatnost obavljaju preko poslovnih jedinica obavezni su
dostaviti kopiju obavještenja o razvrstavanju za svaku poslovnu jedinicu,
4) Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta i uvjeta za kategorizaciju:
- za ugostiteljske objekte kojima je propisana obavezna kategorizacija, a to su ugostiteljski
objekti za smještaj, podnosi se Rješenje kojim su utvrđeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju,
a izdato od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva trgovine, turizma i
saobraćaja ili nadležnog općinskog/gradskog organa, u zavisnosti od vrste i kategorije
ugostiteljskog objekta za smještaj,
- za sve druge vrste ugostiteljskih objekata to je Rješenje o minimalnim uslovima izdato od
strane nadležnog općinskog/gradskog organa,
5) Dokaz o izmirenim direktnim porezima i doprinosima sa listom uposlenih na koje se odnosi
uplata direktnih poreza i doprinosa u privrednom subjektu ili poslovnoj jedinici privrednog
subjekta izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine:
- za dokazivanje ovih činjenica neophodno je priložiti, kumulativno, slijedeću dokumentaciju:
a) Uvjerenje da privredni subjekt sa 31.01.2021.godine nema obaveza po osnovu direktnih
poreza I doprinosa,
b) Specifikaciju uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica Obrazac 2001 propisan od strane Porezne uprave F BiH, za mjesec januar 2021. godine,
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c) Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim
prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na
dohodak – Obrazac MIP-1023 propisan i ovjeren od strane Porezne uprave Federacije BiH, za
mjesec januar 2021.godine,
d) pravna lica koja ugostiteljsku djelatnost obavljaju kroz registrirane poslovne jedinice, uz
gore navedenu dokumentaciju dostavljaju još: spisak uposlenih u poslovnoj jedinici za koju se
traže sredstva pomoći izdatu i ovjerenu od strane Porezne uprave Federacije BiH, za mjesec
januar 2021. godine.
6) Ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu.
NAPOMENA: Kopije dokumentacije pod brojem 1, 2, 3, 4 i 6 treba biti ovjeren i potpisan
od strane odgovornog lica privrednog subjekta, dok dokumentacija pod brojem 5. mora
biti orginal ili ovjerena kopija od strane nadležnog organa i ne može biti starija od 30 dana.
Ovim izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni
podaci istiniti, te da se nakon provedenog postupka po Javnom pozivu podaci mogu objaviti u
Službenim novinama Tuzlanskog kantona i web stranici Ministarstva trgovine, turizma i
saobraćaja Tuzalnskog kantona i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
______________________
Mjesto / Datum

M.P.

_______________________
Potpis ovlaštenog lica
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
29. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2021. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 04.05.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2021. годину
I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет
Тузланског кантона за 2021. годину, у сврху реализације
Пројекта „Подршка правосуђу БиХ - Јачање тужилачких
капацитета у систему кривичног правосуђа, фаза
3”, за Кантонално тужилаштво Тузланског кантона,
потрошачко мјесто - 15040001 у износу 16.400,00 КМ,
додијељене од стране Високог судског и тужилачког
вијећа БиХ.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у Буџет
Тузланског кантона за 2021. годину у дијелу плана
прихода по основу донација, повећањем планираних
прихода у износу од 16.400,00 КМ на економском коду
733121 - Донација од физичких лица из иностранства.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана у дијелу распореда расхода/издатака
по основу примљених донација на потрошачком мјесту
15040001 - Кантонално тужилаштво, на економском
коду 613900 - Уговорене и друге посебне услуге у
износу од 16.400,00 КМ, функционални код 0330.
III
Оперативни план издатака на потрошачком мјесту
15040001 - Кантонално тужилаштво повећава се
за износ уплаћених средстава на депозитни рачун
Тузланског кантона у дијелу распореда расход/издатака
по основу примљених донација, на економском коду
613900 - Уговорене и друге посебне услуге у износу
од 16.400,00 КМ.
IV
Задужује се Кантонално тужилаштво Тузланског
кантона да средства из тачке I ове одлуке утроши до
31.12.2021. године.
V
За реализацију наведене oдлуке задужује се
Министарство финансија, Министарство правосуђа и
управе и Кантонално тужилаштво Тузланског кантона.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће

објављена
кантона“.
		

у
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„Службеним

БОСНА I ХЕРЦЕГОВIНА
Федерација Босне I Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОНА
ВЛАДА
Број: 02/1-11-6378-1/21
Тузла, 04.05.2021. године

новинама

Тузланског

ПРЕМIЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

580

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 45. став (3)
тачка 3. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2021. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 04.05.2021. године,
доноси

ОДЛУКУ

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ (словима: десет хиљада конвертибилних
марака), Кошаркашком савезу Босне и Херцеговине за
организацију завршних припрема женске кошаркашке
репрезентације Босне и Херцеговине за одлазак на
Европско првенство, које ће се одржати у Тузли у
периоду од 07.06. до 13.06.2021. године. Средства се
одобравају за суфинасирање трошкова реализације
пројекта.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко буџетске позиције 32010001 - Министарство
за културу, спорт и младе, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама,
функционални код 0810.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Кошаркашког савеза Босне и Херцеговине,
ИД број: 4200697910003, жиро рачун број: 338-69022451389-32 отворен код UniCredit банке.
IV
Задужује се Кошаркашки савез Босне и Херцеговине,
да Министарству за културу, спорт и младе достави
извјештај са документацијом о намјенском утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана
по уплати средстава из тачке I ове одлуке, односно у
року од 30 дана од дана реализације пројекта.
V
За реализацију ове oдлуке задужују се Министарство
финансија и Министарство за културу, спорт и младе.
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VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА I ХЕРЦЕГОВIНА
Федерација Босне I Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОНА
ВЛАДА
Број: 02/1-11-8921/21
Тузла, 04.05.2021. године

ПРЕМIЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

581

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
42. став (4) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2021. годину (,,Службене новине Тузланског
кантона”, број: 1/21) и чланом 59. став (3) Закона
о буџетима у Федерацији БиХ (,,Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 18.05.2021. године,
доноси

ОДЛУКУ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
између буџетских корисника у оквиру раздјела 24 –
Министарство образовања и науке, у дијелу распореда
расхода из буџета (извор 10) у износу од 2.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет потрошачког мјеста
24020053 - ЈУ ОШ „Славиновићи“ Тузла
са економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030
2.000,00 КМ
у корист потрошачког мјеста:
24020048 - ЈУ ОШ „Пазар“, Тузла
на економски код:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030
2.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и
буџетски корисници из тачке II ове одлуке.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА I ХЕРЦЕГОВIНА
Федерација Босне I Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОНА
ВЛАДА
Број: 02/1-11-10200/21
Тузла, 18.05.2021. године

ПРЕМIЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

582

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 26. Закона о
концесијама („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18) и главом II тачка
3. Документа о политици додјеле концесија на подручју
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 7/06), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 18.05.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о додјели концесије за захватање природне
изворске воде са изворишта „Под Братило“
у мјесту Старић, Општина Кладањ за
паковање питке воде ради њеног флаширања и
дистрибуирања на тржиште
I
Привредном друштву „Био Поол“ д.о.о. Старић,
општина Кладањ, додјељује се концесија за захватање
природне изворске воде са изворишта „Под Братило“
у мјесту Старић, општина Кладањ, на земљишту
означеном као к.ч. број: 1439 уписано у к.о. Гојсалићи,
Општина Кладањ, за паковање питке воде ради њеног
флаширања и дистрибуирања на тржиште, на период
од десет година, рачунајући од дана закључења уговора
о концесији.
II
Једнократна концесиона накнада (ЈКН) за
концесиони период од десет година, износи 31.200,00
КМ, те ће се плаћање једнократне концесионе накнаде
(ЈКН) уплатити на сљедећи начин: дио једнократне
концесионе накнаде (ЈКН) у износу од 2.600,00 КМ
концесионар ће уплатити прије закључења Уговора
о концесији. Преостали износ од 28.600,00 КМ
концесионар ће уплатити на 11 једнаких полугодишњих
рата у износу од 2.600,00 КМ, од дана потписивања
Уговора о концесији. На дан потписивања Уговора о
концесији, концесионар је дужан доставити безусловну
банковну гаранцију у корист концесора на износ друге
полугодишње рате са роком важења од 210 дана. За
сваку другу наредну полугодишњу рату концесионар
је дужан доставити безусловну банковну гаранцију у
корист концесора прије истека рока претходне банковне
гаранције, са роком важења од 210 дана.
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Текућа концесиона накнада (ТКН), договорена је у
износу од 2,00 КМ/м3, и зависиће од количине захваћене
воде, која ће се утврђивати квартално, а начин плаћања
ће бити прецизиран Уговором о концесији. Укупан
износ текуће концесионе накнаде (ТКН), на годишњем
нивоу, не може бити мањи од 4.400,00 КМ на годишњем
нивоу.
III
Концесионар ће на почетку сваке године, Концесору
доставити безусловну банковну гаранцију, на износ
ТКН за предметну годину, или уз плаћање износа од
4.400,00 КМ, унапријед.
IV
Као концесор одређује се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона, који ће са концесионаром закључити уговор у
року од 15 дана, од дана добијања одобрења уговора од
стране Комисије за концесије Тузланског кантона.
V
Уговор из тачке IV ове одлуке, ближе ће регулисати
међусобна права и обавезе уговорних страна.
VI
Надзор, провјеру рада концесионара и праћење
извршења концесионог уговора врши Комисија за
концесије Тузланског кантона.
Праћење извршења концесионог уговора у погледу
плаћања накнада за концесије, врши Министарство
финансија Тузланског кантона.
VII
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-10813/21
Тузла, 18.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 04.05.2021. године, доноси

ПРОГРАМ

манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2021. годину
I
Одређују се манифестације од интереса за Тузлански кантон за 2021. годину са распоредом средстава како
слиједи:
Р.бр. Ресорна министарства Назив манифестације
Економски код
1.
Министарство
„Свјетски дан вода – 22. март “ у Калесији 6143 Текући трансфери
пољопривреде, шумарства Оганизатор: Еколошки савез „ ЕКО –
непрофитним
и водопривреде
ЗЕЛЕНИ“ ТК
организацијама
2.
Министарство трговине, 19. Лукавачки сајам туризма и екологије
6145 Субвенције
туризма и саобраћаја
„ЛИСТ“
приватним
Организатор: „Нухановић“ доо Лукавац
предузећима и
П.Ј.“ Лукавачки сајам“
предузетницима

Износ
3.000,00
7.000,00

3.

Министарство за рад,
социјалну политику и
повратак

Обиљежавање међународног дана особа са 6143 Текући трансфери
церебралном парализом
непрофитним
Организатор: Центар за дјецу са
организацијама
вишеструким сметњама „Кораци наде“ Тузла

4.000,00

4.

Министарство привреде

5.000,00

5.

Министарство здравства

„BH ENGINEERING WEEK“ – Четврта
6143 Текући трансфери
међународна БХ седмица инжењерства
непрофитним
2021 у Тузли
организацијама
Организатор: Удружење „Радио КамелеонОтворена мрежа Људских права и
демократије“
Пројекат „Tuzla Brain Week“ са
6143 Текући трансфери
међународним учешћем
непрофитним
Организатор: Студентско вијеће
организацијама
Медицинског факултета у Тузли „Medicus“

6.

Министарство за културу, Финални турнир Куп-а БиХ за жене у
спорт и младе
кошарци у сезони 2020/2021
Организатор: Удружење грађана Женски
кошаркашки клуб „РМУ“ Бановићи

7.

6143 Текући трансфери
непрофитним
организацијама

5.000,00

Шеснаеста интернационална конференција 6143 Текући трансфери
„Јединство и разлике у Европи“
непрофитним
Организатор: Међународни форум Босна
организацијама

2.000,00

Министарство за борачка Обиљежавање 26. годишњице геноцида
питања
над Бошњацима „Сигурне зоне УН-а“
Сребренице, у Сребреници
Организатор: ОО за обиљежавање 11.
Јула 1995. „Не заборавимо“, Општина
Сребреница

Остале манифестације

У К У П Н О

2.000,00

6141 Текући трансфери
другим нивоима
власти и фондовима

15.000,00

6145 Субвенције
7.000,00
6143 приватним пред.
21.000,00
6141 Тек. транс. непроф. орг. 15.000,00
Тек. транф.другим
нив.власти
43.000,00
6145 Субвенције
17.500,00
6143 приватним пред.
49.500,00
6141 Тек.транс.непроф.орг.
0,00
Тек. транф.другим
нив.власти
67.000,00
110.000,00
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II
Реализација планираних средстава табеларно приказано по редним бројевима, вршиће се са потрошачке
јединице 11010003 – Манифестације, појединачним одлукама Владе Тузланског кантона на приједлог ресорних
министарстава и Владе Тузланског кантона у складу са утврђеним критеријима, изузев дијела средстава са
потрошачке јединице 11010003 – Манифестације, табеларно приказано као „остале манифестације“ чији распоред
није утврђен у тачки I ове одлуке, која се одобравају по појединачним одлукама Владе Тузланског кантона уз
претходно поднесен захтјев организатора манифестације.
III
За реализацију овог програма задужују се ресорна министарства, Влада Тузланског кантона и Министарство
финансија које ће одлуком утврђена средства трансферисати у складу са приливом средстава у Буџет Тузланског
кантона, не доводећи у питање исплате приоритета утврђених Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину.
IV
Овај програм ступа на снагу даном доношења, важи за буџетску 2021. годину и објавиће се у „Службеним
новинама Тузланског кантона“.
БОСНА I ХЕРЦЕГОВIНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-9327-1/21
Тузла, 04.05.2021. године

ПРЕМIЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана, 11.05.2021. године, доноси

ПРОГРАМ

распореда средстава са потрошачке јединице 11010002 – Капитални издаци за кориснике буџетских
средстава за 2021.годину
I
Дио средстава планираних Буџетом Тузланског кантона за 2021. годину на потрошачкој јединици 11010002
- Капитални издаци за кориснике буџетских средстава у укупном износу од 1.500.000,00 КМ распоређују се на:
Р/б

Корисник средстава

Опис послова-назив опреме- намјена средстава

Износ
средства у
КМ

Економски
код

1. Министарство правосуђа и управе
1.1. Министарство правосуђа и
управе

Набавка намјештаја - канцеларијске фотеље

3.500,00

821300

Набавка компјутерске опреме - лаптоп и 2 штампача

2.500,00

821300

Набавка клима уређаја

1.500,00

821300

15.000,00

821600

1.370,00

821300

Набавка фаx апарата

440,00

821300

Замјена подних облога - ламината

850,00

821600

Набавка намјештаја

6.000,00

821300

Набавака хидроцелних постројења (пумпе)

5.000,00

821300

Накнада за издавање дозволе за употребу објекта
након реконструкције

7.000,00

821600

10.000,00

821600

Реконструкција поткровља
1.2.

ЈУ Одгојни центар ТК

1.3. Кантонални суд у Тузли

Набавка клима уређаја

Реконструкција постојећег шахта за воду и
прикључка
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Набавка полица за архиву

7.500,00

821300

Набавка 2 скенера

2.500,00

821300

Набавка 2 копир апарата

3.000,00

821300

25.000,00

821300

4.000,00

821300

Реконструкција електроинсталација у згради суда

20.000,00

821600

Реконструкција крова

30.000,00

821600

Набавка намјештаја

600,00

821300

Набавка намјештаја

10.000,00

821300

3.300,00

821300

10.000,00

821600

12.000,00

821300

Набавка опреме за чајну кухињу

3.000,00

821300

1.8. Општински суд у Калесији

Набавка намјештаја – полица за архиву

2.000,00

821300

1.9. Општински суд у Лукавцу

Реновирање просторија добивених од општине Лукавац

30.000,00

821500

5.000,00

821300

15.500,00

821300

4.200,00

821300

20.000,00

821600

1.4. Општински суд у Тузли

Набавка службеног возила
1.5. Општински суд у
Живиницама

1.6. Општински суд у Градачцу

Набавка 10 принтера

Набавка клима уређаја
1.7. Општински суд у Грачаници Изградња стазе за инвалиде са рампом
Набавка канцеларијског намјештаја и клима уређаја

Сервер и намјештај
Набавка компјутерске опреме -5 рачунара, 5
принтера, 2 скенера
Набавка видео надзора
1.10. Општински суд у
Бановићима

Замјена унутрашње столарије, изградња бетонских
тротоара

1.11. Општински суд у
Сребренику

Набавка компјутерске опреме

7.500,00

821300

Набавка заштитних решетки на прозорима

2.000,00

821600

25.000,00

821300

Набавка намјештаја

4.000,00

821300

Набавка компјутерске опреме

2.000,00

821300

Набавка лиценци за Microsoft Office 2016

5.000,00

821500

Набавка намјештаја- ормара и полица за архиву

3.900,00

821300

Набавка фотокопир апарата

1.600,00

821300

Набавка опреме за тонско снимање у кривичном
поступку
1.12. Кантонално тужилаштво

1.13. Кантонално
правобранилаштво
УКУПНО
2.

311.760,00

Министарство просторног уређења и заштите околице

2.1.

Измјене и допуне Просторног плана за подручје ТК 2005.
– 2025. (задња уплата 10 % од вриједности Уговора)

2.2.

Измјене и допуне Просторног плана за подручје
Тузланског кантона 2005. – 2025. – додатне услуге
УКУПНО

3.

8.600,00

821500

25.760,00

821500

34.360,00

Министарство образовања и науке

3.1. Министарство образовања
и науке

3.2. ЈУ ОШ „Хасан Кикић“
Градачац

Изградња објекта основне и средње музичке школе
(надзорни орган и остало)

8.000,00

821500

Набавка опреме и намјештаја

20.000,00

821300

Накнада за погодност локације (рента) за изградњу
објекта основне и средње музичке школе, по Рјешењу
број: 06/3-19-20098-1/20 МС од 02.02.2021. године
Прикључак на канализациону мрежу

47.322,00

821500

1.700,00

821200

^etvrtak, 17 juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

3.3. ЈУ ОШ „Калесија“ Калесија Реконструкција гријања у подручној школи Миљановци
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7.020,00

821600

1.755,00

821600

3.4. ЈУ ОШ „Раинци Горњи“ Калесија Реконструкција димњака (ИПА II)

2.700,00

821600

3.5. ЈУ ОШ „Мемићи“ Калесија Набавка намјештаја

5.350,00

821300

48.700,00

821600

3.500,00

821600

40.000,00

821200

7.020,00

821600

19.800,00

821600

Реконструкција гријања у централној школи (пумпе)

Реконструкција крова
Реконструкција мокрог чвора
3.6. ЈУ ОШ „Пурачић“ Лукавац Изградња подручне школе Деветак (вод. и кан.
мрежа, вањско уређење и др.)
3.7. ЈУ ОШ „Прокосовићи“
Лукавац

Реконструкција дијела столарије у подручној школи
Бабице

3.8. ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник

Реконструкција унутрашње столарије

3.9. ЈУ ОШ „Брешке“ Брешке,
Тузла

Набавка пумпе за воду

6.000,00

821300

3.10. ЈУ ОШ „Шерићи“
Живинице

Реконструкција гријања у подручној школи Суха (пећ
и др.)

2.500,00

821600

Реконструкција гријања у подручној школи Прилук
(пећ и др.)

2.600,00

821600

3.11. ЈУ ОШ „Грачаница“
Живинице

Изградња приступне стазе за инвалиде у подручној
школи Својат и Тупковић

1.700,00

821200

3.12. ЈУ ОШ „Живинице Горње“
Живинице

Изградња рампе за лица са инвалидитетом

1.300,00

821200

3.13. ЈУ ОШ „Хасан Кикић“
Грачаница

Реконструкција столарије

30.000,00

821600

3.14. ЈУ ОШ „Доборовци“
Грачаница

Реконструкција мокрог чвора у подручној школи
Врановићи

6.950,00

821600

Реконструкција централног гријања у подручној
школи Врановићи

5.714,00

821600

5.800,00

821600

3.15. ЈУ ОШ „Џакуле“ Грачаница Санација димњака (ИПА II)
3.16. ЈУ ОШ „Соко“ Грачаница

Утопљавање подручне школе Шкаховица

20.000,00

821600

3.17. ЈУ ОШ „Малешићи“
Грачаница

Изградња потпорног зида на западној страни
полигона

21.000,00

821200

3.18. ЈУ ОШ „Стјепан Поље“
Грачаница

Инсталација система видео надзора

4.520,00

821200

3.19. ЈУ Центар за образовање и Изградња топлинске подстанице и др. ради
васпитање и рехабилитацију прикључења на даљинско гријање Града Тузле
слушања и говора Тузла

49.900,00

821200

3.20. ЈУ Мјешовита средња електро Изградња крова изнад ходника школе
– машинска школа Лукавац

11.600,00

821200

3.21. Бехрам – бегова медреса
Тузла
3.22. ЈУ МСШ Добој Исток

50.000,00

821500

7.000,00

821600

Реконструкција подова

15.000,00

821600

3.23. ЈУ Средња економско –
трговинска школа Тузла

Реконструкција дијела столарије

15.000,00

821600

3.24. Универзитет у Тузли

Реконструкција столарије на згради Природно –
математичког и Машинског факултета

50.000,00

821600

3.25. ОШ Сапна Сапна

Утопљавање подручне школе Међеђа (фасада и
столарија)

18.200,00

821600

Вањско уређење платоа испред школе

18.600,00

821200

Изградња лифта
Реконструкција гријања (радијатори и цијеви)
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3.26. ЈУ ОШ „Бановићи Село“
Бановићи

Изградња школског објекта (прикључци на
електричну енергију, комуналне услуге, уређење
дворишта и сл.)

50.000,00

821200

3.27. ЈУ ОШ „Мејдан“ Тузла

Унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара
(Рјешење Кантоналне управе цивилне заштите Тузла)

3.100,00

821200

3.28. ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла

Реконструкција мокрог чвора

7.020,00

821600

3.29. ЈУ ОШ “Ђурђевик”

Реконструкција крова

40.000,00

821600

УКУПНО
4.

656.371,00

Уред за заједничке послове кантоналних органа

4.1.

Набавка рачунарске опреме-набавка Desktop
Рачунара са монитором и ОС МС, Скенера за брзо
скенирање докумената, Принтера ласерских за
принтање на омотима предмета (савијени папир
формата А3), набавка лаптоп рачунара са MS Pro OS
– eSjednica, набавка УПС-ова са АВР-ом и sine wave
излазом - 2000 VA – eSjednica и набавка SVIČ-eva
– eSjednica - 26-Port Gigabit - 24 x 10/100/1000 + 2 x
combo Gigabit SFP Layer 2
Набавка и уградња видео надзора на адреси Рударска 57.

4.2.
УКУПНО
5.

12.800,00

821300

3.000,00

821300

15.800,00

Уред премијера

5.1.

Набавка 2 лаптопа и 2 ПЦ рачунара са лиценцом са 2
монитора

7.000,00

821300

5.2.

Набавка намјештаја

5.000,00

821300

УКУПНО
6.

12.000,00

Уред Владе

6.1.

Правна база података-лиценце

3.000,00

УКУПНО
7.

821500

3.000,00

Служба Скупштине ТК

7.1.
7.2.

Набавка лаптопа са инсталираним програмом за
снимање сједница

3.500,00

821300

Набавка копир апарата

5.000,00

821300

УКУПНО

8.500,00
Нераспоређена средства

458.209,00

СВЕУКУПНО

1.041.791,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

300.000,00

203.420,00

96.580,00

821300 - Набавка опреме

542.000,00

229.560,00

312.440,00

821500 - Набавка сталних средстава у облику права

178.000,00

177.682,00

318,00

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање

480.000,00

431.129,00

48.871,00

1.500.000,00

1.041.791,00

458.209,00

УКУПНО

ПЛАН

РАСПОРЕЂЕНА
НЕРАСПОРЕЂЕНА
СРЕДСТВА
СРЕДСТВА
0,00
0,00

ЕКОНОМСКИ КОД
821100 - Набавка земљишта, шума и вишегодишњих
засада
821200 - Набавка грађевина

0,00

II
Реализација средстава планираних овим програмом врши се посебним одлукама Владе Тузланског кантона
на приједлог корисника средстава из тачке I овог програма, уз претходно прибављену сагласност Министарства
финансија.
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III
За реализацију овог програма задужује се Министарство финансија које ће, након доношења одлуке из тачке
II овог програма, извршити пренос средстава у оперативном плану на организациони и економски код дефинисан
одлуком о одобравању средстава, не доводећи у питање исплате приоритета утврђених Законом о извршењу
Буџета Тузланског кантонa за 2021. годину.
IV
Ступањем на снагу овог програма ставља се ван снаге Програм распореда средстава са потрошачке јединице
11010002 – Капитални издаци за кориснике буџетских средстава за 2021. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 3/21).
V
Овај програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА I ХЕРЦЕГОВIНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКI КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-10229/21
Тузла, 11.05.2021. године

585

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
19. ставови 4. и 7. Закона о музејској дјелатности
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/02 и
13/11), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 11.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу Управног одбора Јавне установе
Музеј источне Босне у Тузли
I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе Музеј
источне Босне у Тузли, именован на период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Фикрет Мемић, предсједник,
2 . Мустафа Мујкић, члан и
3. Касим Мемић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10246-1/21
Тузла, 11.05.2021. године

586

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

ПРЕМIЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

19. ставови 4. и 8. Закона о музејској дјелатности
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/02 и
13/11), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 11.05.2021. године, доноси

							
РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању Управног одбора Јавне
установе Музеј источне Босне у Тузли

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Музеј
источне Босне у Тузли, на период до 60 дана, у
сљедећем саставу:
1. Ахметовић Дино, предсједник,
2. Мујкић Мустафа, члан и
3. Исабеговић Весна, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10246-2/21
Тузла, 11.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

Кадрија Хоџић,с.р.

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

587

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана
11. Закона о преузимању права и обавеза оснивача
према Заводу за заштиту и коришћење културно–
историјског и природног насљеђа Тузла („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 10/00 и 1/12), у вези
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са чланом 26. Закона о установама („Службени лист
Републике Босне и Херцеговине“, бр. 6/92, 8/93 и 13/94),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
11.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу Управног одбора Јавне установе
Завод за заштиту и коришћење
културно–историјског и природног насљеђа
Тузланског кантона
I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе Завод
за заштиту и коришћење културно–историјског и
природног насљеђа Тузланског кантона, именован на
период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Мемсуд Мешановић, предсједник,
2. Едина Ахметовић, члан и
3. Семир Хаџимусић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10248-1/21
Тузла, 11.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

1.
2.
3.

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), члана
11. Закона о преузимању права и обавеза оснивача
према Заводу за заштиту и коришћење културно–
историјског и природног насљеђа Тузла („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 10/00 и 1/12), у вези
са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 11.05.2021. године, доноси
							

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора Јавне
установе Завод за заштиту и коришћење културно–
историјског и природног насљеђа Тузланског
кантона

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10248-2/21
Тузла, 11.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

589

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 13. став 2. а
у вези са чланом 15а. став 1. алинеја 1. и 2. Закона о
оснивању Јавне установе Босански културни центар
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 13/97, 14/01 и 10/14), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 18.05.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу Управног одбора Јавне установе
Босански културни центар Тузланског кантона
I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе
Босански културни центар Тузланског кантона,
именован на период од четири године, у сљедећем
саставу:
1. Анела Селимовић, предсједник,
2. Јасмин Хасић, члан и
3. Алмир Мешић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10623/21
Тузла, 18.05.2021. године

590
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Завод
за заштиту и коришћење културно–историјског и
природног насљеђа Тузланског кантона, на период од
највише три мјесеца, у сљедећем саставу:

Черкезовић Рамиз, предсједник,
Мустафић Мерима, члан и
Хаџимусић Семир, члан.

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

Кадрија Хоџић,с.р.

588
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

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), члана 13.
став 2. а у вези са чланом 15а. став 2. Закона о оснивању
Јавне установе Босански културни центар Тузланског
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кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
13/97, 14/01 и 10/14), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 18.05.2021. године, доноси
							

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Босански културни центар
Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Босански
културни центар Тузланског кантона, на период најдуже
90 дана, у сљедећем саставу:
1. Елдин Скопљак, предсједник,
2. Алмир Мешић члан и
3. Сања Каваз Хукић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10623-1/21
Тузла, 18.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

591

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
46. став 6. Закона о архивској дјелатности („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. годину, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу Управног одбора
Јавне установе Архив Тузланског кантона
I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе Архив
Тузланског кантона, именован на период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Хатиџа Фетахагић, предсједник,
2. Хена Бечић, члан и
3. Мирза Ситаревић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10837/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
46а. став 1. Закона о архивској дјелатности („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. годину, доноси
							

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Архив Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Архив
Тузланског кантона, на период најдуже 60 дана, у
сљедећем саставу:
1. Адмир Хускановић, предсједник,
2. Нермина Јолдић члан и
3. Санета Адровић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10837-1/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

593

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузласког кантона, на
сједници одржаној дана 11.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Завода здравственог осигурања Тузланског
кантона
I
Именује се Управни одбор Завода здравственог
осигурања Тузланског кантона до окончања поступка
на основу којег ће се извршити именовање новог
Управног одбора у складу са законом, а најдуже три
мјесеца у сљедећем саставу:
1. Мухамед Османовић, предсједник
2. Азра Османовић, члан
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Изудин Захировић, члан
Махир Хоџић, члан
Мелвин Мандаловић, члан
Мелис Мушкић, члан
Изет Јајичевић, члан
Шефик Зенуновић, члан
Санел Пандур, члан

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-9717/21
Тузла, 11.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

594

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
11. Закона о оснивању Јавне установе Служба за
запошљавање Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 11/01 и 8/14), на приједлог
Министарства за рад, социјалну политику и повратак,
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
11.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Управног одбора Јавне установе
Служба за запошљавање Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Служба
за запошљавање Тузланског кантона, на период од
четири године у сљедећем саставу:
1. Ирфан Нуркановић, предсједник
2. Џенана Муратбеговић, члан
3. Миралем Софтић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-15741/21
Тузла, 11.05.2021. године

595

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
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17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
49. став (2) Закона о високом образовању (,,Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17,
15/19 и 9/20), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 18.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању предсједника и
чланова Управног одбора ЈУ Универзитет у Тузли
из реда оснивача
I
Именују се предсједник и чланови Управног одбора
ЈУ Универзитет у Тузли из реда оснивача, на период
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1.
Семир Ахметбеговић, предсједник
2.
Омер Бешировић, члан
3.
Мерсед Шалдић, члан
4.
Адмир Хускановић, члан
5.
Кенан Морањкић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-10655/21
Тузла, 18.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

596

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Кисељак“ Тузла именованом Рјешењем Владе
Тузланског кантона број: 02/1-30-36993-1/20 од
14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Емир Бајић, предсједник,
2. Муамер Хасанбашић, члан,
3. Амела Кукурузовић, члан,
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Мирнес Селимовић, члан,
Самир Палаврић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-2/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

597

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Кисељак“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Енеса Алић, предсједник
2. Муамер Кикановић, члан
3. Едим Хајдарбеговић, члан
4. Мустафа Хрустић, члан
5. Ерна Мехмединовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
В Л А Д А 				
Број: 02/1-34-16607-2/21
Тузла, 20.05.2021. године

598

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси
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РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Прокосовићи“ Прокосовићи, Лукавац
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Прокосовићи“ Прокосовићи, Лукавац именованом
Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 02/1-3036541-1/20 од 14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Аднан Османовић, предсједник
2.
Един Милинкић, члан
3. Рејха Алић, члан
4. Лејла Хусић, члан
5. Сања Мемић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

599

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Прокосовићи“ Прокосовићи, Лукавац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Прокосовићи“ Прокосовићи, Лукавац, на период
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Аднан Османовић, предсједник
2. Един Милинкић, члан
3. Рејха Алић, члан
4. Лејла Хусић, члан
5. Сања Мемић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16607/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

Broj 10 - Strana 1246

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

600

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавац Мјесто“ Лукавац
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Лукавац Мјесто“ Лукавац именованом Рјешењем
Владе Тузланског кантона број: 02/1-30-36849-1/20 од
14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Фахрудин Смајловић, предсједник,
2. Амела Крњић, члан,
3. Ријада Осмић, члан,
4. Зумрета Дајџић, члан
5. Елвир Хоџић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-8/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

601

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавац Мјесто“ Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Лукавац Мјесто“ Лукавац, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
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1. Един Нухановић, предсједник
2. Славен Мујчиновић, члан
3. Халида Маховкић, члан
4. Менсуда Субашић, члан
5. Нермина Хоџић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16607-8/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

602

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Пољице“ Пољице, Лукавац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Пољице“ Пољице, Лукавац, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Суљић Хајрудин, предсједник
2. Кудузовић Јасмин, члан
3. Имамовић Ениса, члан
4. Токић Лејла, члан
5. Јагодић Имамовић Фата, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-10834-1/21
Тузла, 20.05.2021. године

603

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
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текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Гнојница“ Гнојница, Лукавац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Гнојница“ Гнојница, Лукавац, на период најдуже до
90 дана, у сљедећем саставу:
1. Камберовић Фахрудин, предсједник
2. Хоџић Анела, члан
3. Халиловић Един, члан
4. Оштраковић Ирма, члан
5. Ковачевић Един, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-10834-8/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

604

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери,
Градачац
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац
именованом Рјешењем Владе Тузланског кантона број:
02/1-30-36548-1/20 од 14.01.2021. године, у сљедећем
саставу:
1. Сенахид Мујкановић, предсједник,
2. Мирза Хасанбашић, члан,
3. Џемила Бристрић, члан,
4. Ален Кешетовић, члан,
5. Медиха Ахметагић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-1/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

605

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери,
Градачац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац, на
период најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Нермин Џидић, предсједник
2. Ерна Алибашић, члан
3. Аида Хећимовић, члан
4. Елвис Мешаљић, члан
5. Адис Мешић, члан
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16607-1/21
Тузла, 20.05.2021. године

606

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси
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РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи

I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Бановићи“ Бановићи именованом Рјешењем Владе
Тузланског кантона број: 02/1-30-36713-1/20 од
14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Амир Бригић, предсједник,
2. Елдина Хусић, члан,
3. Мерсудин Шехић, члан,
4. Адела Ђуловић, члан,
5. Сенад Мујезиновић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-3/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

607

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Бановићи“ Бановићи, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Алма Милић, предсједник
2. Касим Мујић, члан
3. Мерсудин Шехић, члан
4. Џемал Бабић, члан
5. Нермин Кудумовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16607-3/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Сеона“ Аљковићи, Бановићи
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Сеона“ Аљковићи, Бановићи именованом Рјешењем
Владе Тузланског кантона број: 02/1-30-37280-1/20 од
14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Нура Мујарић – Делић, предсједник,
2. Мерима Мрахоровић, члан,
3. Сеад Чолић, члан,
4. Јасминка Хаџић, члан,
5. Санела Икановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-5/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

609

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Сеона“ Аљковићи, Бановићи
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Сеона“ Аљковићи, Бановићи, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Мухидин Бригић, предсједник
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2. Адиса Мушановић, члан
3. Мерсудин Умиханић, члан
4. Елдина Фаић, члан
5. Хасан Салановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16607-5/21
Тузла, 20.05.2021. године

610

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Трештеница“ Трештеница, Бановићи
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Трештеница“ Трештеница, Бановићи, на период
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Мирнес Софтић, предсједник
2. Мејра Јусуфовић, члан
3. Адиса Аљић, члан
4. Шефик Зрнановић, члан
5. Андела Зрнановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-10834-2/21
Тузла, 20.05.2021. године

611

текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Грачаница“ Грачаница, Живинице

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
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I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Грачаница“ Грачаница, Живинице именованом
Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 02/1-3036660-1/20 од 14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Мирзет Јусић, предсједник,
2. Халид Бешић, члан,
3. Алмедина Аљић, члан,
4. Зарфа Нишић, члан,
5. Билал Хоџић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-6/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

612

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Грачаница“ Грачаница, Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Грачаница“ Грачаница, Живинице, на период најдуже
до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Зијад Јагодић, предсједник
2. Расим Бјелић, члан
3. Едина Голетић, члан
4. Амира Чичкушић, члан
5. Аземина Хусић, члан.
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РЈЕШЕЊЕ

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16607-6/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

613

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Живинице Горње“ Живинице Горње,
Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Живинице Горње“ Живинице Горње, Живинице, на
период најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Рамиз Главић, предсједник
2. Адиса Паприкић, члан
3. Дениса Клопић, члан
4. Муамера Смајловић, члан
5. Салим Халилбашић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-10834-13/21
Тузла, 20.05.2021. године

614

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси
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о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Сладна“ Сладна, Сребреник именованом Рјешењем
Владе Тузланског кантона број: 02/1-30-37157-1/20 од
14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Алем Јахић, предсједник,
2. Лејла Мујединовић, члан,
3. Рефија Халиловић, члан,
4. Дамир Крџић, члан,
5. Накиб Шкахић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-4/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

615

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Сладна“ Сладна, Сребреник, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Мулахметовић Јунуз, предсједник
2. Викало Мирнес, члан
3. Фејзић Нермин, члан
4. Ковач Селим, члан
5. Шкахић Накиб, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић,с.р.
В Л А Д А 				
Број: 02/1-34-16607-4/21
Тузла, 20.05.2021. године
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616

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Прва основна школа Сребреник
I
Именује се Школски одбор ЈУ Прва основна школа
Сребреник, на мандатни период од четири године, у
сљедећем саставу:
1. Мехиновић Ади, предсједник
2. Одобашић Алма, члан
3. Хусарић Едина, члан
4. Ахмељић Самир, члан
5. Ђерзић Јасмина, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-9989-2/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

617

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Калесија“ Калесија

I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Калесија“ Калесија именованом Рјешењем Владе
Тузланског кантона број: 02/1-30-35835-1/20 од
14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Нермин Мујкановић, предсједник,
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2. Харис Омеровић, члан,
3. Хидајета Насуповић, члан,
4. Мехмедалија Имамовић, члан,
5. Алена Камерић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-7/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

618

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Калесија“ Калесија
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Калесија“ Калесија, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Осман Зулић, предсједник
2. Факета Тубић, члан
3. Нусрет Бектић, члан
4. Суад Хасановић, члан
5. Адела Имамовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16607-7/21
Тузла, 20.05.2021. године

619

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
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текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21) и чланом 19. Закона о измјенама и
допунама Закона о основном одгоју и образовању
(,,Службене новине Тузланског кантона”,број: 8/21),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Соко“ Соко, Грачаница
I
Прекида се мандат Школском одбору ЈУ ОШ
„Соко“ Соко, Грачаница именованом Рјешењем
Владе Тузланског кантона број: 02/1-30-36948-1/20 од
14.01.2021. године, у сљедећем саставу:
1. Халид Ахметовић, предсједник
2. Елвира Закетовић, члан,
3. Есад Сарајлић, члан,
4. Сабина Вехабовић, члан,
5. Самра Делић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16604-9/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

620

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Соко“ Соко, Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Соко“ Соко, Грачаница, на период најдуже до 90 дана,
у сљедећем саставу:
1. Ервин Механовић, предсједник
2. Јусуф Џинић, члан
3. Есад Сарајлић, члан
4. Сабина Буљубашић, члан
5. Самра Делић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-16607-9/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

621

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 20.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Теочак“ Теочак

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Теочак“ Теочак, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Бесим Мехић, предсједник
2. Фахрудин Имшировић, члан
3. Мексудин Даутовић, члан
4. Мерсиха Алић, члан
5. Зајим Мулаосмановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-9989-3/21
Тузла, 20.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.

622

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124.
Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени
текст („Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 11/20), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 11.05.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа „Хасан Кикић“
Градачац
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I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа „Хасан Кикић“ Градачац, на мандатни период од
четири године у сљедећем саставу:
1. Михрет Синановић, предсједник
2. Алмира Берберовић, члан
3. Осман Осмић, члан
4. Есад Пашалић, члан
5. Хусеин 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
ВЛАДА
Број: 02/1-34-9989/21
Тузла, 11.05.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 24020047 – ЈУ ОШ „Брчанска
Малта“ Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета
(извор 10) у износу од 550,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
613100 - Путни трошкови, функционални код 0912
150,00 КМ
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
функционални код 0912
360,00 КМ
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611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005, функционални
код 1030
150,00 КМ
613800 - Издаци осигурања, банковних услуга и
услуга платног промета, функционални
код 0912
400,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Брчанска Малта“ Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11-10236/21
Тузла, 10.05.2021. године				
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 11010002 – Капитални издаци
за кориснике буџетских средстава у дијелу распореда
расхода из буџета (извор 10) у износу од 108.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:

614200 - Текући трансфери појединцима,
функционални код 0960
40,00 КМ

821100 - Набавка земљишта, шума и
вишегодишњих засада,
функционални код 0111
50.000,00 КМ
821300 - Набавка опреме,
функционални код 0111
58.000,00 КМ

у корист економских кодова:

у корист економског кода:
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821500 - Набавка сталних средстава у облику
права, функционални код 0111
108.000,00 КМ

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

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

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

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: 07/1-11-10192/21
Тузла, 11.05.2021. године

МИНИСТАР

Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10374/21
Тузла, 11.05.2021.године

Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 24020035 – ЈУ ОШ „Тиња“
Сребреник, у дијелу распореда расхода из буџета
(извор 10) у износу од 970,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613200 - Издаци за енергију,
функционални код 0912

970,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030
970,00 КМ

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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 24020018 – ЈУ ОШ „Кладањ“
Кладањ, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор
10), у износу од 1.740,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге Посебна накнада за подстицање рехабилитације
и запошљавања особа са инвалидитетом,
субаналитика АА0009,
функционални код 0912
1.740,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030
1.740,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Кладањ“ Кладањ.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10374-1/21
Тузла, 11.05.2021.године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21), на
потрошачком мјесту 24020074 – ЈУ ОШ „Миричина“
Грачаница, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор
10) у износу од 2.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
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а објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10681-1/21
Тузла, 14.05.2021. године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 24020076 – ЈУ ОШ „Горња
Ораховица“ Грачаница, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 1.948,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:

613100 - Путни трошкови, функционални код 092
450,00 КМ
613200 - Издаци за енергију, функционални код 092
1.550,00 КМ

611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0002,
функционални код 0912
988,00 КМ
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007,
функционални код 1011
960,00 КМ

у корист економског кода:

у корист економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005, функционални код 1030
2.000,00 КМ

611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030
1,948,00 КМ

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

III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Горња Ораховица“ Грачаница.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,

на терет економских кодова:
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а објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10681/21
Тузла, 17.05.2021. годинее			
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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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(,,Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 24020069 – ЈУ Друга основна
школа Живинице, у дијелу распореда расхода из буџета
(Извор 10) у износу од 1.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
		 субаналитика АА0006,
функционални код 1011
1.000,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007,
функционални код 1011
1.000,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ Друга основна школа Живинице.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10987/21
Тузла, 20.05.2021. године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 24020051 – ЈУ ОШ „Солина“
Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета (извор 10)
у износу од 6.800,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0001,
функционални код 0912
200,00 КМ
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0002,
функционални код 0912
800,00 КМ
613200 - Издаци за енергију,
функционални код 0912
5.000,00 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услугефункционални код 0912
800,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0004,
функционални код 1020
6.800,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Солина“ Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10987-1/21
Тузла, 20.05.2021.године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 10010002 – Служба Скупштине
Тузланског кантона, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 84,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0002,
функционални код 0111
84,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005,
функционални код 1030

84,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Служба Скупштине
Тузланског кантона.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10989/21
Тузла, 20.05.2021.године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став (2)
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Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 30010001 – Педагошки завод
Тузланског кантона, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 10.150,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611100 - Бруто плате и накнаде плата,
функционални код 0912
10.150,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0004,
функционални код 0912
10.150,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Педагошки завод
Тузланског кантона.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10992/21
Тузла, 20.05.2021.године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
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I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 17020001 – Министарство
унутрашњих послова – Управа полиције, у дијелу
распореда расхода из буџета (извор 10) у износу од
20.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
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II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге, 		
функционални код 0912
800,00 КМ
			
		
у корист економског кода:
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
функционални код 0912
800,00 КМ

на терет економског кода:
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
функционални код 0360
20.000,00 КМ

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

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0006,
функционални код 1011
20.000,00 КМ

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

III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Министарство унутрашњих
послова - Управа полиције.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 10994/21
Тузла,20.05.2021.године
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 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 2021.
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, број:
1/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
на потрошачком мјесту 24020030 – ЈУ ОШ „Гнојница“
Лукавац , у дијелу трансфера (Извор 50) у износу од
800,00 КМ.

Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц.,с.р.
Број: 07/1-11- 11140/21
Тузла, 20.05.2021. године

635

На основу члана 23. став (2) алинеја 5) Закона о
министарствима и другим органима управе Тузланског
кантона - пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 10/18) и члана 8. став
1. Уредбе о начину и поступку утврђивања плата,
накнадама и другим материјалним правима службеника
и намјештеника у органима управе („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05,
13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11, 5/11 и 6/11), Министарство
за културу, спорт и младе доноси

ПРАВИЛНИК

о измјени Правилника о основама и мјерилима
за утврђивање плата и других личних примања
запосленика у јавним установама у области културе
Члан 1.
У Правилнику о основама и мјерилима за утврђивање
плата и других личних примања запосленика у јавним
установама у области културе („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 2/04, 2/08, 11/09, 10/10, 9/14,
9/18, 16/18 и 13/20), број: 10/1-14-3426/07 од 15.05.2007.
године и број: 10/01-14-027964-1/16 од 07.09. 2016.
године, члан 17а. став 1. мијења се и гласи:
„Најнижа плата у установама културе утврђује се у
висини 525,00 КМ.“
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Члан 2.
Установе културе су дужне у року од осам дана
од дана ступања на снагу овог правилника ускладити
своје опште акте.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном давања
сагласности Владе Тузланског кантона, а примјењује
се од 01.09.2020. године.
Члан 4.
Овај правилник ће бити објављен у „Службеним
новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство за културу,
спорт и младе
Број: 11/1-11-20160-4/20
Тузла, 10.03.2021. године

МИНИСТАР
		
мр.сц. Златан Муратовић,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05),
а у вези са члановима 37а. и 51. Закона о ловству
(,,Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
бр. 4/06, 8/10 и 81/14) и чланом 72. став (6) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 1/21),
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у
Влади Тузланског кантона доноси

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА ЗАКУП
СПОРТСКО-ПРИВРЕДНИХ ЛОВИШТА ЗА 2021.
ГОДИНУ
I. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА
ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА
Чланом 56. Закона о организацији органа управе
у Федерацији Босне и Херцеговине је, између осталог,
прописано да министар доноси опште и појединачне
акте за које је законом овлаштен и предузима друге мјере
за обављање послова из надлежности Министарства.
Чланом 37а. Закона о ловству је, између осталог,
прописано да се годишња закупнина за коришћење
спортско-привредних ловишта уплаћује у корист
буџета кантона у износу од 60%, у корист буџета
Федерације Босне и Херцеговине у износу од 20% и у
буџет општине на чијем подручју се остварује приход у
износу од 20%, а користи се за унапређење ловства, као
и друге обавезе прописане овим Законом.
Чланом 51. Закона о ловству је прописано да се под
унапређењем ловства сматра:
• заштита, одржавање и побољшање животних услова
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за дивљач у ловишту (побољшавање испасишта,
додатно храњење, одржавање солила и појилишта),
• достизање и одржавање одговарајуће сполне и
старосне структуре поједине врсте дивљачи у
оквиру утврђеног капацитета ловишта,
• уношење нових врста дивљачи у ловиште,
• чување и заштита дивљачи и ловишта,
• изградња ловно-узгојних и ловно-техничких објеката,
• предузимање мјера за смањење штета које почини
дивљач,
• стручно оспособљавање кадрова,
• израда планских докумената,
• научноистраживачки рад у ловству,
• набавка расних ловачких паса,
• издавачка дјелатност.
Чланом 72. став (6) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2021. годину, прописано је да ће се
распоред средстава из члана 69. тачка 16. вршити у сладу
са Програмом коришћења средстава прикупљених од
накнаде за закуп спортско-привредних ловишта /у даљем
тексту: Програм/, који доноси ресорно министарство, а на
који сагласност даје Влада Кантона. На основу донесеног
програма, ресорно министарство доноси појединачне
одлуке о одобравању финансијских средстава.
Програмом се утврђује висина средстава
прикупљених
од
закупа
спортско-привредних
ловишта на подручју Тузланског кантона, расподјела
намјенских средстава, начин реализације Програма,
обавезе корисника намјенских средстава и надзор над
трошењем намјенских средстава.
II. ПРИХОДИ
Приход утврђен у Програму чини дио пренесених
и неутрошених средстава од наплаћених годишњих
накнада за закуп спортско-привредних ловишта на
подручју Тузланског кантона из 2020. године и дио
планираних прихода по овом основу у 2021. години.
Укупан износ средстава планиран Програмом
износи 65.000,00 КМ (словима: шездесет пет хиљада
конвертибилних марака и 00/100) и уврштен је у Буџет
Тузланског кантона за 2021. годину.
III. РАСХОД
Програмом за 2021. годину, у износу од 65.000,00 КМ
(словима: шездесет пет хиљада конвертибилних марака
и 00/100), одобравају се средства за финансирање или
суфинансирање пројеката којима се унапређује ловство
на подручју Тузланског кантона, и то на начин да ће се
удружењима грађана ловачким друштвима која имају
закључен Уговор о додјели у закуп спортско-привредних
ловишта са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде /у даљем тексту: Корисницима ловишта/
одобрити средства у висини накнаде за закуп спортскопривредних ловишта коју је Корисник ловишта уплатио
у Буџет Тузланског кантона, а у складу са Одлуком о
начину и условима расподјеле тих средстава број: 04/111-006738/21 од 26.03.2021. године, на коју је Влада
Тузланског кантона дала сагласност Одлуком број: 02/111-6738-2/21 од 13.04.2021. године, како слиједи:
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Табела I Расходи (улагања) за 2021. годину
Р.бр.

Општина

Спортско-привредно
ловиште

Корисник ловишта

Пројекат

Износ
средстава (КМ)

1.

Бановићи

„Зелембој“ Бановићи

„Зелембој“ Бановићи

2.

Челић

„Вјетреник“
Челић

„ВјетреникШибошница“ Челић

3.

Добој Исток

4.

Грачаница

„Фазанка“ Добој
Исток
„Срндаћ“ Грачаница

5.

Градачац

6.

Калесија

7.

Кладањ

8.

Лукавац

‘’Клокотница’’
Добој Исток
„Шамуница“
Грачаница
‘’Градашница’’
Градачац
‘’Спреча’’
Калесија
‘’Соколина’’
Кладањ
‘’Сватовац’’
Лукавац

9.

Сапна

‘’Муњача’’ Сапна

10.

Сребреник

11.

Теочак

‘’Градина’’ Сребреник „Мајевица“ Сребреник Пројекат уноса и испуштања 4.020,00
фазанске дивљачи у ловиште
„Градина“
‘’Снијежница’’ Теочак „Теочак“ Теочак
Пројекат „Набавка хране за 598,00
дивљач“ (суфинансирање)

12.

Тузла

‘’Мајевица’’
Тузла

„Тузла“ Тузла

13.

Живинице

‘’Топлица’’
Живинице

„Топлица“ Живинице

14.

Нераспоређена средства

„Јелен“ Градачац
‘’Спреча’’ Калесија
“Соколина“ Кладањ
„Сватовац“ Лукавац

„Хусић МустафаЧектало“ Сапна

УКУПНО

IV. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА,
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЛОВИШТА И НАДЗОР
Средства за финансирање или суфинасирање
пројеката наведених у Табели I. Расходи (улагања)
за 2021. годину су планирана у Буџету Тузланског
кантона за 2021. годину на организационој јединици
14010001 Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде на економском коду 614300.
Након добијања сагласности Владе Тузланског
кантона на Програм, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде /у даљем тексту:
Министарство/ ће обавијестити Кориснике ловишта о
одобреним пројектима.

Пројекат „Прехрана дивљачи 1.847,44
у ловишту“ (суфинансирање)
Пројекат „Санација објекта
6.484,00
ловачког дома у Шибошници“
(суфинансирање)
Пројекат „Набавке фазанске
дивљачи“ (суфинансирање)
Пројекат набавка аутоматске
хранилице за зрнасту храну
Пројекат набавка ловачких
камера
Пројекат „Набавке фазанске
дивљачи“ (суфинансирање)
Пројекат „Набавка хране за
дивљач“ (суфинансирање)
Пројекат набавка и изношење
кукуруза и соли за дивљач
у ловиште „Сватовац“
(суфинансирање)

390,00
1.542,88
1.800,00
6.874,84
2.993,00
3.430,00

Пројекат „Набавке и
2.746,71
уношења у ловиште матичног
јата фазана“ (суфинансирање)

Пројекат унос вјештачки
2.057,72
узгојених фазана у дијелове
ловишта „Мајевица“
(суфинансирање)
Пројекат набавке кукуруза за 2.643,14
прехрану дивљачи у ловишту
„Топлица“ Живинице
(суфинансирање)
27.572,27
65.000,00

На основу донесеног Програма министар доноси
појединачне одлуке о одобравању средстава.
Финансирање или суфинансирање пројеката вршиће
се у складу са уговорима које ће Министарство закључити
са Корисницима ловишта чији су пројекти одобрени.
Корисници ловишта су одговорни за намјенско
трошење одобрених средстава.
Корисници ловишта су дужни да најкасније у року од
30 дана од завршетка реализације одобреног пројекта,
доставе Министарству извјештај о реализацији, чији ће
садржај бити дефинисан уговором.
Надзор над реализацијом Програма, односно
коришћења одобрених средстава ће вршити овлаштени
службеници Министарства.
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Планирање нераспоређених средстава на ставци 14
у Табели I. Расходи (улагања) за 2021. годину вршиће се
на начин утврђен Одлуком о измјенама и допунама овог
Програма коју доноси министар и на коју сагласност
даје Влада Тузланског кантона.
V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Оvај Програм ступа на снагу даном добијања
сагласности Владе Тузланског кантона и биће објављен
у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
Министар
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон
мр.сц. Вахидин Смајловић,дипл.
Министарство пољопривреде
инг.пољ.,с.р.
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-009915 /21				
Тузла, 06.05.2021. године

537

Комисија за концесије Тузланског кантона, на
151. сједници одржаној дана 21.05.2021. године,
разматрајући Студију техно-економске оправданости
додјеле концесије за коришћење воде из изворишта
„Крабашница“ и „Студешница“ за водоснабдијевање
општине Бановићи, достављене од стране ЈП „Водовод
и канализација“ д.о.о. Бановићи, на основу члана 15.
Закона о концесијама („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 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 сљедећу

ОДЛУКУ
ОДОБРАВА
СЕ
Студија
техно-економске
оправданости додјеле концесије за коришћење воде
из изворишта „Крабашница“ и „Студешница“ за
водоснабдијевање општине Бановићи, достављене од
стране ЈП „Водовод и канализација“ д.о.о. Бановићи.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Предсједник
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Комисије за концесије ТК
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК
Дино Конаковић,с.р.
Број: 20/1-21-11255/21
Тузла, 25.05.2021. године
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„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“
broj: 10/2021

SADR@AJ
СКУПШТИНА
568. Закон о измјени Закона о условима и поступку
легализације бесправно изграђених грађевина

1163

569. Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности
(„Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 4/19 и 13/19), број: 01-02-290-4/21 од
26.05.2021. године

1163

570. Одлука о измјени Одлуке о избору и именовању
чланова у стална и повремена радна тијела
Скупштине Тузланског кантона, број: 01-02211-18/21 од 26.05.2021. године

1163

ВЛАДА
571. Уредба о измјенама и допунама Уредбе о
полагању стручног испита у установама
предшколског, основног и средњег образовања
на подручју Тузланског кантона, број: 02/134-5078-2/21 од 11.05.2021. године

1164

572. Уредба о измјенама и допунама Уредбе о
условима и начину давања државних шума
у закуп и успостави права служности, број:
02/1-11-8365-1/21 од 18.05.2021. године

1166

573. Уредба о оснивању Уреда за борбу против
корупције
и
управљања
квалитетом
Тузланског кантона, број: 02/1-02-9163/21 од
04.05.2021. године

1167

574. Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о Позитивној листи лијекова Тузланског
кантона, број: 02/1-33-10378/21 од 11.05.2021.
године

1169

575. Одлука о измјенама Програма коришћења
средстава за реализацију допунских права
и осталих издвајања са критеријима за
расподјелу корисницима борачко-инвалидске
заштите у 2021. години, број: 02/1-11-10318/21
од 18.05.2021. године
576. Одлука о утврђивању услова, критерија и
поступка за додјелу финансијских средстава
у сврху обезбјеђења повољнијих услова за
запошљавање бранилаца и чланова њихове
породице, број: 02/1-02-8764/21 од 04.05.2021.
године
577. Одлука о утврђивању услова, критерија
и поступка за расподјелу средстава са
потрошачке јединице 32010002 - Тјелесна
култура и спорт за 2021. годину, број: 02/1-368870-1/21 од 04.05.2021. године
578. Одлука о начину реализације трансфера
финансијских средстава за рефундацију
трошкова
пословања
у
дјелатности
хотелијерства и угоститељства, број: 02/1-188995/21 од 04.05.2021. године

1172

1172

1189

1228

579. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2021. годину, број:
02/1-11-6378-1/21 од 04.05.2021. године
(Кантонално тужилаштво ТК)

1233

580. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-11-8921/21 од 04.05.2021.
године (Кошаркашки савез БиХ)

1233

581. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 02/1-11-10200/21 од 18.05.2021. године
(буџетски корисници)

1234

582. Одлука о додјели концесије за захватање
природне изворске воде са изворишта „Под
Братило“ у мјесту Старић, Општина Кладањ за
паковање питке воде ради њеног флаширања
и дистрибуирања на тржиште, број: 02/1-0410813/21 од 18.05.2021. године

1234

583. Програм манифестација од интереса за
Тузлански кантон за 2021. годину, број: 02/111-9327-1/21 од 04.05.2021. године

1236

584. Програм распореда средстава са потрошачке
јединице 11010002 – Капитални издаци за
кориснике буџетских средстава за 2021.
годину, број: 02/1-11-10229/21 од 11.05.2021.
године

1237

585. Рјешење о разрјешењу Управног одбора Јавне
установе Музеј источне Босне у Тузли, број:
02/1-30-10246-1/21 од 11.05.2021. године

1241

586. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Музеј источне Босне у
Тузли, број: 02/1-30-10246-2/21 од 11.05.2021.
године

1241

587. Рјешење о разрјешењу Управног одбора Јавне
установе Завод за заштиту и коришћење
културно-историјског и природног насљеђа
Тузланског кантона, број: 02/1-30-10248-1/21
од 11.05.2021. године

1241

588. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Завод за заштиту
и коришћење културно-историјског и
природног насљеђа Тузланског кантона, број:
02/1-30-10248-2/21 од 11.05.2021. године

1242

589. Рјешење о разрјешењу Управног одбора
Јавне установе Босански културни центар
Тузланског кантона, број: 02/1-30-10623/21 од
18.05.2021. године

1242

590. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Босански културни
центар Тузланског кантона, број: 02/1-3010623-1/21 од 18.05.2021. године

1242

591. Рјешење о разрјешењу Управног одбора Јавне
установе Архив Тузланског кантона, број:
02/1-30-10837/21 од 20.05.2021. године

1243
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592. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Архив Тузланског
кантона, број: 02/1-30-10837-1/21 од 20.05.2021.
године
593. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона, број: 02/1-30-9717/21 од
11.05.2021. године
594. Рјешење о именовању Управног одбора Јавне
установе Служба за запошљавање Тузланског
кантона, број: 02/1-04-15741/21 од 11.05.2021.
године
595. Рјешење о привременом именовању предсједника и чланова Управног одбора ЈУ
Универзитет у Тузли из реда оснивача, број:
02/1-34-10655/21 од 18.05.2021. године
596. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, број: 02/1-34-166042/21 од 20.05.2021. године
597. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла, број: 02/134-16607-2/21 од 20.05.2021. године
598. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора ЈУ ОШ „Прокосовићи“ Прокосовићи,
Лукавац, број: 02/1-34-16604/21 од 20.05.2021.
године

1243

1243

1244

1244

1244

1245

1245
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609. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Сеона“ Аљковићи, Бановићи,
број: 02/1-34-16607-5/21 од 20.05.2021. године

1248

610. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ „Трeштеница“ Трeштеница, Бановићи,
број: 02/1-34-10834-2/21 од 20.05.2021. године

1249

611. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Грачаница“ Грачаница, Живинице,
број: 02/1-34-16604-6/21 од 20.05.2021. године

1249

612. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Грачаница“ Грачаница,
Живинице, број: 02/1-34-16607-6/21 од
20.05.2021. године

1249

613. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Живинице Горње“ Живинице
Горње, Живинице, број: 02/1-34-10834-13/21
од 20.05.2021. године

1250

614. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник, број:
02/1-34-16604-4/21 од 20.05.2021. године

1250

615. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник,
број: 02/1-34-16607-4/21 од 20.05.2021. године

1250

616. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Прва основна школа Сребреник, број: 02/134-9989-2/21 од 20.05.2021. године

1251

1251

599. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Прокосовићи“ Прокосовићи,
Лукавац, број: 02/1-34-16607/21 од 20.05.2021.
године

1245

617. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Калесија“ Калесија, број: 02/1-3416604-7/21 од 20.05.2021. године

600. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавац Мјесто“ Лукавац, број: 02/134-16604-8/21 од 20.05.2021. године

1246

618. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Калесија“ Калесија, број:
02/1-34-16607-7/21 од 20.05.2021. године

1251

601. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Лукавац Мјесто“ Лукавац,
број: 02/1-34-16607-8/21 од 20.05.2021. године

1246

619. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Соко“ Соко, Грачаница, број: 02/134-16604-9/21 од 20.05.2021. године

1251

602. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Пољице“ Пољице, Лукавац,
број: 02/1-34-10834-1/21 од 20.05.2021. године

1246

620. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Соко“ Соко, Грачаница, број:
02/1-34-16607-9/21 од 20.05.2021. године

1252

603. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Гнојница“ Гнојница, Лукавац,
број: 02/1-34-10834-8/21 од 20.05.2021. године

1246

621. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Основна школа „Теочак“ Теочак, број: 02/134-9989-3/21 од 20.05.2021. године

1252

604. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери,
Градачац, број: 02/1-34-16604-1/21 од
20.05.2021. године

1247

622. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња школа „Хасан Кикић“
Градачац, број: 02/1-34-9989/21 од 11.05.2021.
године

605. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Хамдија Крешевљаковић“
Камбери, Градачац, број: 02/1-34-16607-1/21
од 20.05.2021. године

1247

606. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи, број: 02/1-3416604-3/21 од 20.05.2021. године

1247

607. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи, број:
02/1-34-16607-3/21 од 20.05.2021. године
608. Рјешење о прекиду мандата Школског одбора
ЈУ ОШ „Сеона“ Аљковићи, Бановићи, број:
02/1-34-16604-5/21 од 20.05.2021. године

1252

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

1248

1248

623. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10236/21 од 10.05.2021. године
(ЈУ ОШ „Брчанска Малта“ Тузла)

1253

624. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10192/21 од 11.05.2021. године
(Министарство финансија и Влада ТК)

1253

625. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10374/21 од 11.05.2021. године
(ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник)

1254
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626. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10374-1/21 од 11.05.2021. године
(ЈУ ОШ „Кладањ“ Кладањ)

^etvrtak, 17 juni 2021. god.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1254

627. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10681-1/21 од 14.05.2021. године
(ЈУ ОШ „Миричина“ Грачаница)

1255

636. Програм коришћења средстава прикупљених
од накнаде за закуп спортско-привредних
ловишта за 2021. годину, број: 04/1-11009915/21 од 06.05.2021. године

628. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10681/21 од 17.05.2021. године
(ЈУ ОШ „Горња Ораховица“ Грачаница)

1255

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

1259

629. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10987/21 од 20.05.2021. године
(ЈУ Друга основна школа Живинице)

1256

630. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10987-1/21 од 20.05.2021. године
(ЈУ ОШ „Солина“ Тузла)

1256

631. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10989/21 од 20.05.2021. године
(Служба Скупштине ТК)

1257

OGLAS O POSTAVQEWU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

632. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10992/21 од 20.05.2021. године
(Педагошки завод ТК)

1257

234. Оглас Опћинског суда у Сребренику о постављењу привременог заступника у особи
Фарук Синановић, адвокат из Сребреника
(број: 30 0 P 104785 20 P)

I

235. Оглас Опћинског суда у Сребренику о постављењу привременог заступника у личности
Јасмина Бјелића, адвоката из Сребреника
(број: 30 0 P 101143 19 P)

I

OGLA[AVAWE DOKUMENTA
NEVA@E]IM

I

236. Оглас о оглашавању свједоџбе неважећом на
име Амар Салиховић

I

237. Оглас о оглашавању индекса неважећим на
име Емина Синановић

I

238. Оглас о оглашавању увјерења неважећим на
име Едвин Салетовић

I

633. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-10994/21 од 20.05.2021. године
(МУП-а – Управа полиције)
634. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-11140/21 од 20.05.2021. године
(ЈУ ОШ „Гнојница“ Лукавац)

1257

637. Одлука, број: 20/1-21-11255/21 од 25.05.2021.
године (ЈП „Водовод и канализација“ д.о.о.
Бановићи)

1261

ОГЛАСНИ ДИО

1258

МИНИСТАРСТВО ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ
И МЛАДЕ
635. Правилник о измјени Правилника о основама
и мјерилима за утврђивање плата и других
личних примања запосленика у јавним
установама у области културе, број: 11/1-1120160-4/20 од 10.03.2021. године

1258
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OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu

OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U SREBRENIKU
Broj: 30 0 P 104785 20 P
Srebrenik, 15.04.2021. godine

Bosni i Hercegovini, Medžlis islamske zajednice Srebrenik,
zastupana po advokatu Salihbašić Ramizu iz Srebrenika,
protiv tuženih Šečić Muradifa, sin Mehmeda iz Babunovića
bb, Grad Srebrenik i drugih, radi utvrđenja prava vlasništva,
na osnovu člana 298 Zakona o parničnom postupku („Sl.
novine F BiH“ broj 53/03- u daljem tekstu ZPP-a) izdaje:

OGLAS

OPĆINSKI SUD U SREBRENIKU, sudija Milada
Topčić, u pravnoj stvari tužiteljice Jugović rođene Poljaković Džehve kći Bege iz Dedića, Srebrenik zastupana po
punomoćniku Mini Vikalo, advokatu iz Srebrenika, protiv
tuženog Jugović Avde sin Ahmeta iz Dedića, Srebrenik,
sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, vrijednost
spora 1.000,00 KM, gore označenog dana donio je:

O G L A S
Rješenjem ovog suda broj 30 0 P 104785 20 P od
01.02.2021. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4.
ZPP-a postavljen je advokat Faruk Sinanović iz Srebrenika
za privremenog zastupnika tuženom Jugović Avdi sin Ahmeta iz Dedića, Srebrenik, jer tuženi nema punomoćnika u
Federaciji BiH, a nepoznatog je boravišta.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi, ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staratelja.
Ovaj oglas objaviti u “Službenim novinama FBiH”, i
“Službenim novinama TK-a”, i preko oglasne table suda u
Srebreniku.

SUDIJA
Milada Topčić
234

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U SREBRENIKU
Broj: 30 0 P 101143 19 P
Srebrenik, 20.05.2021. godine
Općinski sud u Srebreniku, sudija Aleksandra Manojlović Trkulja, u pravnoj stvari tužioca Islamska zajednica u

Rješenjem broj gornji od 20.05.2021. dana Općinski sud
u Srebreniku je na osnovu člana 296 stav 2 tačka 4 ZPP-a, u
vezi sa članom postavio sljedećim tuženim: 1. Mehmedović
Avdi, Lušnica bb, Grad Srebrenik i 2. Mehmedović Redži,
Lušnica bb, Grad Srebrenik, privremenog zastupnika u
ličnosti Jasmina Bjelića, advokata iz Srebrenika.
Postavljeni privremeni zastupnik ima u postupku sva
prava i obaveze zakonskog zastupnika i zastupat će tužene
u postupku dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti
sud da je postavio staratelja (član 297 ZPP-a).
SUDIJA
Aleksandra Manojlović Trkulja
235

OGLAŠAVANJE
DOKUMENTA NEVAŽEĆIM
Oglašava se nevažećim svjedodžba o završenom III
razredu, broj: 02-155-3-202/17 od 10.06.2016. godine na
ime Salihović (Denis) Amar iz Tuzle, izdato od strane PU
Centar za obrazovanje odraslih Tuzla – Medicinska stručna
škola.
236

Oglašava se nevažećim indeks na ime Emina (Nesib)
Sinanović iz Srebrenika, izdat 2005. godine od strane
Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 248/05.

237

Oglašava se nevažećim Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu na ime Edvin (Šahbaz) Saletović iz Tuzle,
izdato 28.08.2019. godine od strane Ministarstva trgovine,
turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj: U04748, u
koje je upisano pravo upravljanja motornim vozilima „A“ kategorije.

238
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