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

кантона („Службне новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на 
приједлог 16 посланика у Скупштини Тузланског кантона, 
и то: Жарка Вујовића, Хусеина Токића, Махира Мешалића, 
Бориса Крешића, Сандре Имшировић, Шекиба Умиханића, 
Муамера Зукића, Мидхата Чаушевића, Фахрудина Скопљака, 
Бахрудина Ахметагића, Дамира Шишића, Хасибе Куртић, 
Зумре Бегић, Суваде Џуздановић, Ђузаде Ибришимовић 
и Мирнеса Гушића, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 13.5.2022. године, доноси  

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ОСНОВНОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 1.
У Закону о основном одгоју и образовању - пречишћени 

текст („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22) у члану 5. у ставу (10) иза ријечи 
„библиотекар“ додају се ријечи „социјални радник, одгајатељ“.

Члан 2.
У члану 14. став (2) мијења се и гласи:
„(2) Педагошке стандарде и нормативе из става (1) 

овог члана, уз консултације са синдикатом и Педагошким 
заводом, доноси министар уз сагласност Владе Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона).“

Члан 3.
У члану 37. иза става (6) додају се нови ставови (7), (8) 

и (9), који гласе:
„(7) Школским календаром утврђује се почетак наставе, 

почетак и завршетак полугодишта и трајање зимског 
одмора ученика, значајнији датуми у школи и друго.

(8) Школа може одступити од школског календара само 
уз претходну сагласност Министарства.

(9) Ближи пропис о обиљежавању значајнијих датума у 
школи доноси министар.“

Досадашњи став (7) постаје став (10).

Члан 4.
У члану 45. ријечи „на приједлог Педагошког завода“ 

замјењују се ријечима „уз консултације са Педагошким 
заводом“.

Члан 5.
У члану 82. у ставу (3) у тачки б) иза ријечи „тој школи,“ 

додају се ријечи „на основу одлуке министра, у складу са 
којом је директор школе с тим лицем обавезан закључити 
уговор о раду,“.

Члан 6.
У члану 104.  у ставу (1) ријечи „пет чланова“ замјењују 

се ријечима „три члана“.
У  истом члану став (3) мијења се и гласи:
„(3) Један члан школског одбора именује се испред 

оснивача који је истовремено и представник локалне 
заједнице, а који обавезно мора имати мјесто пребивалишта 
на подручју града/општине у којем/јој је сједиште школе, 
један члан се именује из реда запосленика те школе и један 
члан се именује из реда родитеља ученика који немају 
статус запосленика те школе, на основу јавног конкурса, у 
складу са прописом из става (16) овог члана.“

Члан 7.
Иза члана 104. додаје се нови члан 104а. и гласи:

„Члан 104а.
(Прекид мандата школског одбора)

(1) Ако је од стране Уставног суда Босне и Херцеговине 
утврђена повреда Устава Босне и Херцеговине или 
Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода или је од стране Уставног суда Федерације Босне и 
Херцеговине утврђена повреда Устава Федерације Босне и 
Херцеговине примјеном одредаба закона по основу којих је 
школском одбору престао мандат прије његовог истека (у 
даљем тексту: ранији школски одбор), Влада Кантона ће, на 
захтјев једног или више чланова ранијег школског одбора, 
у року од 8 дана од дана запримања захтјева, донијети 
одлуку о прекиду мандата школског одбора који је затечен 
у мандату у моменту запримања захтјева (у даљем тексту: 
актуелни школски одбор) и успоставити мандат ранијем 
школском одбору у трајању утврђеном одлуком којом је 
ранији школски одбор првобитно именован. 

(2) Одредба става (1) овог члана примјењује се у односу 
на актуелни школски одбор без обзира на то да ли је 
именовање истог извршено примјеном одредаба које су 
утврђене као одредбе којима је учињена повреда Устава 
Босне и Херцеговине, Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода или Устава Федерације 
Босне и Херцеговине, ако је примјеном тих одредаба 
ранијем школском одбору престао мандат.     

(3) Захтјев за поновну успоставу мандата у складу 
са ставом (1) овог члана подноси се Влади Кантона 
посредством Министарства, у року од 90 дана од дана 
објављивања одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине 
у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, односно у 
року од 90 дана од дана објављивања одлуке Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине у „Службеним новинама 
Федерације Босне и Херцеговине“.

Члан 8.
У члану 105. став (1) тачка х) мијења се и гласи:
„х) именује директора школе, уз учешће наставничког 

вијећа и вијећа родитеља на начин утврђен прописом из 
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члана 108. став (14) овог закона, уз претходну сагласност 
оснивача, изузев вршилаца дужности који се именују без 
претходне сагласности оснивача, те разрјешава директора 
школе, уз претходну сагласност оснивача, изузев вршилаца 
дужности који се разрјешавају без претходне сагласности 
оснивача.“

Члан 9.
У члану 108. у ставу (10) иза ријечи „школски одбор“ у 

првој реченици додају се ријечи “, уз учешће наставничког 
вијећа и вијећа родитеља на начин утврђен прописом из 
става (14) овог члана,“.

Став (14) мијења се и гласи:
„(14) Ближи пропис којим ће се утврдити критерији 

на основу којих Педагошки завод даје стручно мишљење, 
критерији на основу којих Министарство даје сагласност те 
поступак и остала питања везана за именовање директора 
школе чији је оснивач Скупштина Кантона доноси министар.”

Члан 10.
У члану 109. ријечи „односно изабран на професионалну 

функцију у синдикату“ замјењују се ријечима „ , изабран на 
професионалну функцију у синдикату или именован за 
дипломату у дипломатско-конзуларна представништва 
Босне и Херцеговине ван територије Босне и Херцеговине“.

У истом члану додаје се нови став (2) и гласи:
„(2)  Права и обавезе из радног односа мирују и 

запосленику који је супружник дипломате именованог 
у дипломатско-конзуларна представништва Босне и 
Херцеговине ван територије Босне и Херцеговине, на његов 
писмени захтјев, и то на период на који је његов супружник 
именован а најдуже четири године.”

Члан 11.
Иза члана 114. додаје се нови члан 114а. и гласи:

„Члан 114а.
(Прекид мандата директора)

(1) Ако је од стране Уставног суда Босне и Херцеговине 
утврђена повреда Устава Босне и Херцеговине или 
Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода или је од стране Уставног суда Федерације Босне и 
Херцеговине утврђена повреда Устава Федерације Босне 
и Херцеговине примјеном одредаба закона по основу 
којих је директору школе престао мандат прије његовог 
истека (у даљем тексту: ранији директор), школски одбор 
ће, на захтјев ранијег директора, у року од 8 дана од дана 
запримања захтјева, донијети одлуку о прекиду мандата 
лица које је затечено у мандату у моменту запримања 
захтјева (у даљем тексту: актуелни директор) и успоставити 
мандат ранијем директору у трајању утврђеном одлуком 
којом је ранији директор првобитно именован.

(2) Одредба става (1) овог члана примјењује се у односу 
на актуелног директора без обзира на то да ли је именовање 
истог извршено примјеном одредаба које су утврђене 
као одредбе којима је учињена повреда Устава Босне и 
Херцеговине, Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода или Устава Федерације Босне 
и Херцеговине, ако је примјеном тих одредаба ранијем 
директору престао мандат.   

(3) Захтјев за поновну успоставу мандата у складу са 
ставом (1) овог члана подноси се школском одбору, у року од 
90 дана од дана објављивања одлуке Уставног суда Босне и 
Херцеговине у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, 
односно у року од 90 дана од дана објављивања одлуке 
Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине у „Службеним 
новинама Федерације Босне и Херцеговине“. 

(4) Ако школски одбор не поступи у складу са ставом (1) 
овог члана оснивач, односно Влада Кантона, ће на приједлог 
Министарства разријешити чланове постојећег школског 
одбора и именовати чланове привременог школског одбора.”

Члан 12.
У члану 118. у ставу (3) иза ријечи „и локалне заједнице“ 

додају се ријечи „ , учествује у поступку именовања 
директора школе на начин утврђен прописом из члана 108. 
став (14) овог закона“.

Члан 13.
У члану 122. у ставу (2) иза тачке т) додаје се нова тачка 

у) и гласи: 
„у) учествује у поступку именовања директора школе на 

начин утврђен прописом из члана 108. став (14) овог закона.“
Досадашња тачка у) постаје тачка в).

Члан 14.
(Доношење нових и усклађивање постојећих 

подзаконских аката)
(1) У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 

закона министар ће донијети пропис из члана 37. став (9) 
Закона.

(2) У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона, Влада Кантона ће ускладити пропис из члана 104. 
став (16) Закона са овим законом.

(3) У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
закона министар ће донијети пропис из члана 108. став 
(14) Закона.

(4) До усклађивања прописа из става (2) овог члана и 
доношења прописа из става (3)  овог члана примјењиваће 
се ранији прописи, уколико нису у супротности са законом.

Члан 15.
(Обавеза расписивања јавног конкурса) 

(1) У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, 
а у складу са прописом из члана 104. став (16) Закона, биће 
расписан јавни конкурс за именовање чланова школских 
одбора школа чији је оснивач Скупштина Кантона.

(2) Уколико се по расписаном јавном конкурсу из става 
(1) овог члана не именује школски одбор школе у року од 30 
дана од дана затварања јавног конкурса, Влада Кантона ће 
именовати привремени школски одбор у складу са законом.

(3) Школе чији је оснивач друго правно или физичко 
лице обезбиједиће именовање школског одбора школе у 
складу са чланом 104. став (3) Закона у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог закона.

(4) Мандат чланова школског одбора школа чији је 
оснивач Скупштина Кантона затечених на дужности на 
дан ступања на снагу овог закона као и мандат чланова 
школског одбора школа који је поновно успостављен у 
складу са чланом 104а. Закона траје до именовања нових 
школских одбора на основу јавног конкурса из става (1) овог 
члана или до именовања привременог школског одбора у 
складу са ставом (2) овог члана.

Члан 16.
(Искључивање неуставних одредаба из правног 

промета)
Члан 19. Закона о измјенама и допунама Закона 

о основном одгоју и образовању („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 8/21) брише се.

Члан 17.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине -

Скупштине Тузланског кантона
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

С к у п ш т и н а

Број: 01-02-311-4/22
Тузла, 13.5.2022. године

 Предсједник
Жарко Вујовић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона („Службне новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на 
приједлог 16 посланика у Скупштини Тузланског кантона, 
и то: Жарка Вујовића, Хусеина Токића, Махира Мешалића, 
Бориса Крешића, Сандре Имшировић, Шекиба Умиханића, 
Муамера Зукића, Мидхата Чаушевића, Фахрудина Скопљака, 
Бахрудина Ахметагића, Дамира Шишића, Хасибе Куртић, 
Зумре Бегић, Суваде Џуздановић, Ђузаде Ибришимовић 
и Мирнеса Гушића, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 13.5.2022. године, доноси

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ 

Члан 1.
У Закону о средњем образовању и одгоју - пречишћени 

текст („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 
11/20, 8/21, 11/21, 22/21 и 5/22) у члану 15. став (2) мијења 
се и гласи:

„(2) Педагошке стандарде и нормативе из става (1) 
овог члана, уз консултације са синдикатом и Педагошким 
заводом, доноси министар уз сагласност Владе Кантона.“

Члан 2.
У члану 42. у ставу (7) иза ријечи „ученика“ додају се 

ријечи „ , значајнији датуми у школи“.
У истом члану иза става (8) додаје се нови став (9) и 

гласи: 
„(9) Ближи пропис о обиљежавању значајнијих датума у 

школи доноси министар.“
Досадашњи став (9) постаје став (10).

Члан 3.
У члану 50. у ставу (4) ријечи „на приједлог Педагошког 

завода“ замјењују се ријечима „уз консултације са 
Педагошким заводом“.

Члан 4.
У члану 60. у ставу (4) ријечи „и наставку образовања“ 

замјењују се ријечима„ , наставку образовања и 
запошљавању“.

Члан 5.
У члану 64. у ставу (3) ријечи „на приједлог Педагошког 

завода“ замјењују се ријечима „уз консултације са 
Педагошким заводом“.

Члан 6.
У члану 101. у ставу (4) у тачки д) иза ријечи „између 

школа,“ додају се ријечи „на основу одлуке министра, у 
складу с којом је директор школе с тим лицем обавезан 
закључити уговор о раду,“.

Члан 7.
У члану 124.  ставови  (1), (2) и (3) мијењају се и гласе:
„(1)  Школом управља школски одбор.
(2) У гимназији, средњој умјетничкој школи и школи за 

ученике са посебним образовним потребама школски одбор 
броји три члана, од тога се један члан школског одбора 
именује испред оснивача који је истовремено и представник 
локалне заједнице, а који обавезно мора имати мјесто 
пребивалишта на подручју града/општине у којем/јој је 
сједиште школе, један члан се именује из реда запосленика 
те школе и један члан се именује из реда родитеља ученика 

који немају статус запосленика те школе, на основу јавног 
конкурса, у складу са прописом из става (14) овог члана.

(3) У средњој техничкој, стручној и мјешовитој 
школи школски одбор броји три члана од којих се један 
члан школског одбора именује испред оснивача а који је 
истовремено и представник тржишта рада те представник 
локалне заједнице и који обавезно мора имати мјесто 
пребивалишта на подручју града/општине у којем/јој је 
сједиште школе, један члан из реда запосленика те школе и 
један члан из реда родитеља који немају статус запосленика 
те школе, на основу јавног конкурса, у складу са прописом из 
става (14) овог члана.“

Члан 8.
Иза члана 125. додаје се нови члан 125а. и гласи:

„Члан 125а.
(Прекид мандата школског одбора)

(1) Ако је од стране Уставног суда Босне и Херцеговине 
утврђена повреда Устава Босне и Херцеговине или 
Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода или је од стране Уставног суда Федерације Босне и 
Херцеговине утврђена повреда Устава Федерације Босне и 
Херцеговине примјеном одредаба закона по основу којих је 
школском одбору престао мандат прије његовог истека (у 
даљем тексту: ранији школски одбор), Влада Кантона ће, на 
захтјев једног или више чланова ранијег школског одбора, 
у року од 8 дана од дана запримања захтјева, донијети 
одлуку о прекиду мандата школског одбора који је затечен 
у мандату у моменту запримања захтјева (у даљем тексту: 
актуелни школски одбор) и успоставити мандат ранијем 
школском одбору у трајању утврђеном одлуком којом је 
ранији школски одбор првобитно именован. 

(2) Одредба става (1) овог члана примјењује се у односу 
на актуелни школски одбор без обзира на то да ли је 
именовање истог извршено примјеном одредаба које су 
утврђене као одредбе којима је учињена повреда Устава 
Босне и Херцеговине, Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода или Устава Федерације 
Босне и Херцеговине, ако је примјеном тих одредаба 
ранијем школском одбору престао мандат.     

(3) Захтјев за поновну успоставу мандата у складу 
са ставом (1) овог члана подноси се Влади Кантона 
посредством Министарства, у року од 90 дана од дана 
објављивања одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине 
у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, односно у 
року од 90 дана од дана објављивања одлуке Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине у „Службеним новинама 
Федерације Босне и Херцеговине“.

Члан 9.
У члану 126. став (1) тачка г) мијења се и гласи:
„г) именује директора школе, уз учешће наставничког 

вијећа и вијећа родитеља на начин утврђен прописом из 
члана 129. став (15) овог закона, уз претходну сагласност 
оснивача, изузев вршилаца дужности који се именују без 
претходне сагласности оснивача, те разрјешава директора 
школе, уз претходну сагласност оснивача, изузев вршилаца 
дужности који се разрјешавају без претходне сагласности 
оснивача.“

Члан 10.
У члану 129. у ставу (10)  иза ријечи „школски одбор“ 

додају се ријечи “, уз учешће наставничког вијећа и вијећа 
родитеља на начин утврђен прописом из ставa (15) овог 
члана,“.

Став (15) мијења се и гласи:
„(15) Ближи пропис којим ће се утврдити критерији 



Број 10 - Страна 1136Број 10 - Страна 1136 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Петак, 20.05.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Петак, 20.05.2022. год

на основу којих Педагошки завод даје стручно мишљење, 
критерији на основу којих Министарство даје сагласност те 
поступак и остала питања везана за именовање директора 
школе чији је оснивач Скупштина Кантона доноси 
министар.“

Члан 11.
У члану 130. ријечи „и запосленику изабраном на 

професионалну функцију у синдикату“ замјењују се 
ријечима, „запосленику изабраном на професионалну 
функцију у синдикату или запосленику именованом за 
дипломату у дипломатско-конзуларна представништва 
Босне и Херцеговине ван територије Босне и Херцеговине“.

У истом члану додаје се нови став (2) и гласи:
„(2) Права и обавезе из радног односа мирују и 

запосленику који је супружник дипломате именованог 
у дипломатско-конзуларна представништва Босне и 
Херцеговине ван територије Босне и Херцеговине, на његов 
писмени захтјев, и то на период на који је његов супружник 
именован а најдуже четири године.“

Члан 12.
Иза члана 135. додаје се нови члан 135а. и гласи:

„Члан 135а.
(Прекид мандата директора)

(1) Ако је од стране Уставног суда Босне и Херцеговине 
утврђена повреда Устава Босне и Херцеговине или 
Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода или је од стране Уставног суда Федерације Босне и 
Херцеговине утврђена повреда Устава Федерације Босне 
и Херцеговине примјеном одредаба закона по основу 
којих је директору школе престао мандат прије његовог 
истека (у даљем тексту: ранији директор), школски одбор 
ће, на захтјев ранијег директора, у року од 8 дана од дана 
запримања захтјева, донијети одлуку о прекиду мандата 
лица које је затечено у мандату у моменту запримања 
захтјева (у даљем тексту: актуелни директор) и успоставити 
мандат ранијем директору у трајању утврђеном одлуком 
којом је ранији директор првобитно именован. 

(2) Одредба става (1) овог члана примјењује се у 
односу на актуелног директора без обзира на то да ли је 
именовање истог извршено примјеном одредаба које су 
утврђене као одредбе којима је учињена повреда Устава 
Босне и Херцеговине, Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода или Устава Федерације 
Босне и Херцеговине, ако је примјеном тих одредаба 
ранијем директору престао мандат.   

(3) Захтјев за поновну успоставу мандата у складу 
са ставом (1) овог члана подноси се школском одбору, у 
року од 90 дана од дана објављивања одлуке Уставног 
суда Босне и Херцеговине у „Службеном гласнику Босне 
и Херцеговине“, односно у року од 90 дана од дана 
објављивања одлуке Уставног суда Федерације Босне и 
Херцеговине у „Службеним новинама Федерације Босне и 
Херцеговине“. 

(4) Ако школски одбор не поступи у складу са ставом 
(1) овог члана оснивач, односно Влада Кантона, ће на 
приједлог Министарства разријешити чланове постојећег 
школског одбора и именовати чланове привременог 
школског одбора.“

Члан 13.
У члану 140. у ставу (5) иза ријечи „образовни рад у 

школи;“ додају се ријечи „учествује у поступку именовања 
директора школе на начин утврђен прописом из члана 129. 
став (15) овог закона;“.

Члан 14.
У члану 143. у ставу (1) иза тачке т) додаје се нова тачка 

у) и гласи: 
„у) учествује у поступку именовања директора школе на 

начин утврђен прописом из члана 129. став (15) овог закона.“
Досадашња тачка у) постаје тачка в).

Члан 15.
(Доношење нових и усклађивање постојећих 

подзаконских аката)
(1) У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 

закона министар ће донијети пропис из члана 42. став (9) 
Закона.

(2) У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона, Влада Кантона ће ускладити пропис из члана 124. 
став (14) Закона са овим законом.

(3) У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
закона министар ће донијети пропис из члана 129. став 
(15) Закона.

(4)  До усклађивања прописа из става (2) овог члана и 
доношења прописа из става (3)  овог члана примјењиваће 
се ранији прописи, уколико нису у супротности са законом.

Члан 16.
(Обавеза расписивања јавног конкурса) 

(1) У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
закона, а у складу са прописом из члана 124. став (14) 
Закона, биће расписан јавни конкурс за именовање чланова 
школских одбора школа чији је оснивач Скупштина 
Кантона.

(2) Уколико се по расписаном јавном конкурсу из става 
(1) овог члана не именује школски одбор школе у року од 
30 дана од дана затварања јавног конкурса, Влада Кантона 
ће именовати привремени школски одбор у складу са 
законом.

(3) Школе чији је оснивач друго правно или физичко 
лице обезбиједиће именовање школског одбора школе у 
складу са чланом 124. став (3) Закона у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог закона.

(4) Мандат чланова школског одбора школа чији је 
оснивач Скупштина Кантона затечених на дужности на 
дан ступања на снагу овог закона као и мандат чланова 
школског одбора школа који је поновно успостављен у 
складу са чланом 125а. Закона траје до именовања нових 
школских одбора на основу јавног конкурса из става (1) 
овог члана или до именовања привременог школског 
одбора у складу са ставом (2) овог члана.

Члан 17.
(Искључивање неуставних одредаба из правног 

промета)
Члан 16. Закона о измјенама и допунама Закона 

о средњем образовању и одгоју („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 8/21) брише се.

Члан 18.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

Број: 01-02-312-3/22
Тузла, 13.5.2022. године

Предсједник
Скупштине Тузланског кантона

Жарко Вујовић, с.р.
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437
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог 
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, 
на сједници одржаној 13.5.2022. године, доноси

З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ, ЗАШТИТИ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА И 
ЗАШТИТИ ПОРОДИЦЕ СА ДЈЕЦОМ

Члан 1.
У Закону о социјалној заштити, заштити цивилних 

жртава рата и заштити породице са дјецом – пречишћен 
текст („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/12, 
7/14, 11/15, 13/16, 4/18, 12/20, 22/21, 5/22 и 8/22), у члану 
92. у ставу 2. иза ријечи „запошљавање“ додаје се зарез и 
ријечи „изузев редовних студената и редовних ученика 
средњих школа“.

 Члан 2.
У члану 6. Закона о измјенама и допунама Закона о 

социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и 
заштити породице са дјецом („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 5/22) у ставу 3. број „60“ замјењује се бројем 
„90“.

Члан 3.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине 

Тузланског кантона да утврди други пречишћени текст 
Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава 
рата и заштити породице са дјецом.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

Број: 01-02-298-3/22
Тузла, 13.5.2022. године

Предсједник
Скупштине Тузланског кантона

Жарко Вујовић, с.р.

438
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона („Службне новине Тузланско-подрињског кантона“, 
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог посланика 
у Скупштини Тузланског кантона Шекиба Умиханића 
и Муамера Зукића, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 13.5.2022. године, доноси  

З А К О Н
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У 

ТУЗЛАНСКОМ КАНТОНУ 

Члан 1.
У Закону о државној служби у Тузланском кантону 

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 
10/18, 14/18 и 8/21), у члану 55. у ставу (1) у тачки к) иза 
ријечи „пресуде“ додаје се зарез и ријечи „осим за кривична 
дјела против безбиједности јавног саобраћаја која нису 

почињена под дејством алкохола и других омамљујућих 
средстава за особе које су казну затвора до једне године 
замијениле новчаном казном“.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

Број: 01-02-310-4/22
Тузла, 13.5.2022. године

Предсједник
Скупштине Тузланског кантона

Жарко Вујовић, с.р.

439
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 33. Закона о 
здравственом осигурању („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 36/18), те чланом 8. 
Закона о лијековима („Службене новине ФБиХ“, број: 109/12) 
на приједлог министра здравства Тузланског кантона, Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 10.05.2022. 
године, доноси

У Р Е Д Б У
о лијековима који се финансирају из обавезног 

здравственог осигурања

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет Уредбе)

Уредбом о лијековима који се финансирају из 
обавезног здравственог осигурања утврђује се начин и 
поступак доношења листи лијекова Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Кантон) који се финансирају из обавезног 
здравственог осигурања, обавезе Министарства здравства 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство) и 
Завода здравственог осигурања Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Завод), посебни програми лијекова који 
се финансирају из обавезног здравственог осигурања, 
ампулирани лијекови и начин прописивања лијекова на 
рецепт из обавезног здравственог осигурања.

Члан 2.
(Примјена прописа)

Начин и поступак доношења листи лијекова Кантона 
који се финансирају из обавезног здравственог осигурања 
(у даљем тексту: листе лијекова) врши се у складу са 
одредбама Закона о лијековима („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 109/12, у даљем тексту: Закон) и 
Правилника о ближим критеријима за избор лијекова, 
поступку и начину израде листе лијекова у Федерацији 
БиХ, начину стављања и скидања лијекова са листе 
лијекова, обавезама министарства здравства, завода 
здравственог осигурања, те произвођача и прометника 
лијекова уврштених на листе лијекова, као и кориштење 
лијекова („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 45/13 и 
7/19, у даљем тексту: Правилник).

Члан 3.
(Листе лијекова)

(1) Листе лијекова су:
а) позитивна листа лијекова Кантона (у даљем 
тексту: позитивна листа лијекова);
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б) листа лијекова у болничкој здравственој заштити 
Кантона (у даљем тексту: болничка листа лијекова).
(2) Под позитивном листом лијекова подразумијевају 

се лијекови који се прописују и издају на рецепт на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања Кантона.

(3) Под болничком листом лијекова подразумијевају се 
лијекови који се примјењују у стационарним здравственим 
установама кантона на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања Кантона.

II НАЧИН И ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА 
ПОЗИТИВНЕ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА 

Члан 4.
(Јавни позив) 

(1) Поступак сачињавања и предлагања позитивне 
листе лијекова, односно ревизија исте обавља се једном 
годишње.

(2) Изузетно од рока утврђеног у ставу (1) овог члана, 
врши се и периодична ревизија позитивне листе лијекова, 
а сагласно роковима утврђеним у Одлуци о листи лијекова 
обавезног здравственог осигурања Федерације Босне и 
Херцеговине.

(3) Приликом сачињавања и предлагања позитивне 
листе лијекова, односно ревизије исте Министарство  
објављује и доставља јавни позив свим произвођачима и 
заступницима лијекова за уврштавање лијекова на листе 
лијекова.

Члан 5.
(Захтјев за стављање лијека на                                  

позитивну листу лијекова)
(1) Захтјев за стављање лијека на позитивну листу 

лијекова могу поднијети подносиоци захтјева који су 
утврђени чланом 18. Правилника.

(2) Захтјев за стављање лијека на позитивну листу 
лијекова се подноси на начин и у складу са одредбама 
чланова 19., 20. и 21. Правилника.

Члан 6.
(Комисија за стављање и скидање лијекова                    

на листе лијекова у Кантону)
(1) Примљене захтјеве разматра Комисија за стављање 

и скидање лијекова на листе лијекова у Кантону (у даљем 
тексту: Комисија), која се формира рјешењем министра 
здравства Тузланског кантона (у даљем тексту: министар), 
на период од једне године.

(2) Комисија се састоји од максимално 7-9 чланова и 
чине је истакнути стручњаци здравствене, фармацеутске, 
економске и правне струке и иста има предсједника и 
чланове Комисије.

(3) Комисија доноси Пословник о раду којим утврђује 
процедуру сазивања и рада Комисије, као и начин 
одлучивања, на који претходну сагласност даје министар.

(4) Административне и стручне послове за Комисију 
обавља Министарство.

Члан 7.
(Поступак по захтјевима)

(1) Комисија је дужна размотрити све запримљене 
захтјеве за стављање лијекова на листу, те утврдити да ли 
су захтјеви уредно документовани.

(2) Критерији за стављање и скидање лијекова на 
позитивну листу лијекова прописани су члановима 8., 9. и 
10. Правилника.

(3) Комисија сачињава приједлог одлуке о стављању 
лијека на позитивну листу лијекова, односно приједлог за 

одбијање захтјева за стављање лијека на позитивну листу 
лијекова, са стручним образложењем и исти доставља 
министру на надлежно поступање.

Члан 8.
(Приједлог и доношење позитивне листе лијекова)

(1) На основу приједлога Комисије из члана 7. став (3) 
ове уредбе, Министарство доставља обавијест подносиоцу 
захтјева да се лијек уврштава на листу лијекова односно 
обавијест о одбијању захтјева за уврштавање лијека на 
позитивну листу лијекова.

(2) Након проведеног поступка из члана 7. ове уредбе, 
министар сачињава приједлог позитивне листе лијекова и 
исти доставља Влади Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Влада Кантона) на даље поступање у складу са чланом 8. 
став (1) Закона. 

Члан 9.
(Садржај позитивне листе лијекова)

Позитивна листа лијекова мора садржавати:
а) Редни број;
б) Шифра лијека анатомско-терапијско-хемијска 

класификација –АТЦ;
ц) Интернационално незаштићено име лијека – ИНН;
д) Заштићено име лијека;
e) Назив произвођача лијека;
ф) Фармацеутски облик лијека;
г) Јачину лијека;
х) Оригинално паковање лијека;
и) Цијену без ПДВ-а;
ј) Режим прописивања и издавања лијека;
k) Максималну дневну дозу;
л) Медицинске индикације
м) Смјернице за прописивање;
н) и друге остале неопходне податке.

Члан 10.
(Скидање лијекова) 

Критерији за скидање лијекова са позитивне листе 
лијекова су сљедећи: 

a) ако лијек више не испуњава неки од критерија 
прописаних Правилником;

б) ако је дозвола за стављање лијека у промет у БиХ 
истекла и није обновљена, а прошло је најдуже шест 
мјесеци од истека рока утврђеног у дозволи за стављање 
лијека у промет у БиХ односно уколико није поднијета 
потврда Агенције да је предата документација за обнову 
регистрације;

ц) ако подносилац захтјева у року од шест мјесеци од 
стављања лијека на листу лијекова у Федерацији БиХ не 
обезбиједи присуство лијека на тржишту; 

д) ако подносилац захтјева континуирано не снабдијева 
тржиште лијеком; 

е) постојање евидентираних нуспојава лијекова, 
укључујући у ово и изостанак терапијског ефекта; 

ф) из фармакотерапијских разлога када нема стручне 
оправданости за даљњу примјену лијека; 

г) на захтјев носиоца дозволе за стављање лијека у 
промет;

х) ако не постоје довољна финансијска средства за 
набавку лијекова, сагласно Финансијском плану Завода.

III ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА БОЛНИЧКЕ ЛИСТЕ 
ЛИЈЕКОВА 

Члан 11.
(Поступак доношења) 

(1) Поступак сачињавања и предлагања болничке 
листе лијекова, односно ревизија исте обавља се најмање 
једном годишње.
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(2) Поступак сачињавања и предлагања болничке листе 
лијекова проводи Комисија из члана 6. ове уредбе.

(3) Комисија сачињава приједлог одлуке о стављању 
лијека на болничку листу лијекова, односно приједлог за 
одбијање захтјева за стављање лијека на болничку листу 
лијекова, са стручним образложењем и исти доставља 
министру на надлежно поступање.

(4) Након проведеног поступка, министар сачињава 
приједлог болничке листе лијекова и исти доставља Влади 
Кантона на даље поступање у складу са чланом 8. став (1) 
Закона. 

Члан 12.
(Садржај болничке листе лијекова)

Листа лијекова у болничкој здравственој заштити мора 
садржавати:

а) Шифра лијека анатомско-терапијско-хемијска 
класификација - АТЦ;

б) Интернационално незаштићено име лијека – ИНН; 
ц) Фармацеутски облик лијека;
д) Јачину лијека;
e) И друге остале неопходне податке.

Члан 13.
(Начин, поступак прописивања и издавања 

лијекова)
Начин, поступак прописивања и издавања лијекова 

са болничке листе лијекова уредиће се посебним актом 
министра.

IV ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРСТВА И ЗАВОДА 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 14.
(Обавезе Министарства)

(1) Министарство је дужно у року од 15 дана од дана 
усвајања позитивне листе лијекова и болничке листе 
лијекова исте доставити Федералном министарству 
здравства.

(2) Министарство ће у сарадњи са Заводом сваких шест 
мјесеци достављати извјештај о потрошњи за лијекове са 
позитивних листи лијекова и болничких листи лијекова 
и то у паковањима и вриједностима у конвертибилним 
маркама утрошених средстава обавезног здравственог 
осигурања за ове намјене, за сваки генерички назив лијека 
и заштићени назив лијека, као и друге извјештаје које 
одреди федерални министар.

Члан 15.
(Обавезе Завода)

Завод, у циљу одговарајућих мјера и радњи ради 
отклањања уочених неправилности обавља сљедеће:

а) контролише и прати прописивање лијекова по 
овлаштеним докторима и уговорним здравственим 
установама, као и уговорним приватним праксама; 

б) прати и контролише издавање лијекова по уговорним 
апотекама из своје надлежности; 

ц) прати и контролише потрошњу лијекова по 
осигураним лицима и 

д) контролише извршавање обавеза уговорних апотека.

V ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЛИЈЕКОВА И 
АМПУЛИРАНИ ЛИЈЕКОВИ

Члан 16.
(Посебни програми лијекова)

Министарство за сваку календарску годину доноси 
и посебне програме лијекова који се финансирају из 
обавезног здравственог осигурања, и то:

а) програм лијекова који се аплицирају у оквиру или 
под надзором болничке  здравствене установе;

б) програм лијекова за педијатријску популацију 
који се аплицирају у оквиру или под надзором болничке 
здравствене установе;

ц) приоритетни програм лијекова који се користе у 
терапији бола на подручју Тузланског кантона;

д) програм специјалне хране.

Члан 17.
(Ампулирани лијекови)

Одлуку о листи ампулираних лијекова који се 
примјењују у примарној здравственој заштити на подручју 
Кантона доноси Министарство.

VI ПРОПИСИВАЊЕ ЛИЈЕКОВА НА РЕЦЕПТ

Члан 18.
(Овлашћење за прописивање лијекова)

(1) Прописивање лијекова са позитивне листе лијекова 
врше овлашћени породични доктори у примарној 
здравственој заштити, овлашћени доктори медицине и 
овлаштени доктори стоматологије.

(2) Овлашћење из става (1) овог члана на приједлог 
директора здравствене установе односно уговорног 
приватног здравственог радника даје директор Завода.

(3) Уколико се након проведене контроле прописивачке 
праксе утврди да лице из става (1) овог члана прописивало 
лијекове супротно утврђеним доктринарним приступима, 
смјерницама и индикацијама за прописивање лијекова, 
директор Завода може дато овлашћење одузети.

Члан 19.
(Прописивање лијекова по препоруци)

(1) Овлашћени доктори из члана 18. ове уредбе могу 
прописивати лијекове са позитивне листе лијекова и по 
препоруци специјалисте одређене гране медицине, а у 
складу са индикацијама и доктринарним приступима за 
прописивање лијекова утврђеним у Одлуци о Позитивној 
листи лијекова Тузланског кантона.

(2) Препорука специјалисте одређене гране медицине 
за терапију или лијек даје се искључиво по генеричком 
називу лијека. 

Члан 20.
(Прописивање лијекова који садрже опојне дроге и 

психотропне твари)
При прописивању лијекова који садрже опојне дроге и 

психотропне твари примјењују се одредбе Правилника о 
условима за прописивање и издавање лијекова у промету 
на мало („Службене новине ФБиХ“, бр. 42/11, 64/11 и 
82/11).

Члан 21.
(Садржај рецепта)

(1) Лијекови са позитивне листе лијекова прописују се 
на рецепт који има значај јавне исправе.

(2) Рецепт се може издавати у сљедећим облицима:
а) писаном облику;
б) електронском облику (е-рецепт и е-терапија) (у 

даљем тексту: електронски рецепти).
(3) Рецепт из става (1) овог члана мора садржавати 

елементе прописане чланом 5. Правилника о условима за 
прописивање и издавање лијекова у промету на мало.

(4) Поред наведених елемената рецепт садржава и 
сљедеће елементе:

а) шифра лијека анатомско-терапијско-хемијска 
класификација – АТЦ;

б) максималну дневну дозу.



Број 10 - Страна 1140Број 10 - Страна 1140 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Петак, 20.05.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Петак, 20.05.2022. год

Члан 22.
(Писани рецепт)

(1) Облик писаног рецепта утврђен је Правилником о 
условима за прописивање и издавање лијекова у промету 
на мало које се директно примјењују при прописивању и 
издавању.

(2) Писане облике рецепата набавља и дистрибуира 
искључиво Завод.

Члан 23.
(Е-рецепт и е-терапија)

(1) Е-рецепт и е-терапија (у даљем тексту: електронски 
рецепти) су рецепти прописани електронским путем као 
електронске исправе у техничко-програмском обрасцу 
записивања садржаја у електронском облику и исти морају 
садржавати све податке у вези прописивања и издавања 
лијекова на рецепт прописане Правилником о условима 
за прописивање и издавање лијекова у промету на мало и 
овом уредбом.

(2) Под е-терапија се подразумијева електронски 
рецепт којим се пацијенту/осигураном лицу који се трајно 
лијечи од хроничних болести прописује терапије на период 
не дужи од 90 дана терапије, и то под условима:

а) да се према процјени овлашћеног доктора ради о 
стабилном хроничном пацијенту/осигураном лицу;

б) да је здравствено стање пацијента/осигураног лица 
најмање у претходна три мјесеца прије прописивања 
лијека на е-терапију било стабилно с истим лијеком и 
истом терапијском дозом тог лијека;

ц) да прописивањем лијека у тој количини и у том 
временском периоду неће доћи до угрожавања здравља 
пацијента/осигураног лица.

(3) Е-терапија се прописује у складу са одредбама 
Правилника о условима за прописивање и издавање 
лијекова у промету на мало које се односе на прописивање 
лијекова на поновљиви рецепт.

(4) На е-терапију се не могу прописати лијекови 
за лијечење акутних и хитних стања, опојне дроге и 
психотропне твари, те лијекови који нису предвиђени за 
трајно лијечење хроничних болести.

Члан 24.
(Обавезност примјене електронских рецепата)
(1) По окончању имплементације апликације за 

прописивање и издавање лијекова путем електронских 
рецепата, прописивање лијекова са позитивне листе 
вршиће се само путем електронских рецепата.

(2) Изузетно од става (1) овог члана, у случају техничких 
потешкоћа, на страни уговорних здравствених установа, 
односно приватних здравствених радника, у примјени 
апликације за прописивање и издавање лијекова путем 
електронских рецепата, може се вршити прописивање 
лијекова путем писаних рецепата, а до отклањања насталих 
потешкоћа.

Члан 25.
(Издавање лијекова)

(1) Лијекови прописани на рецепт, под условима и на 
начин прописан Правилником о условима за прописивање 
и издавање лијекова у промету на мало и овом уредбом 
обезбјеђују се и издају осигураним лицима у уговорним 
апотекама.

(2) Издавање лијекова у уговорним апотекама врши 
се уз предочење здравствене легитимације односно 
е-легитимације.

(3) Издавање лијекова у уговорним апотекама, 
огранцима апотека и депоима апотека, обављају само 
магистри фармације.

Члан 26.
(Апликација за прописивање и издавање лијекова) 

По окончању имплементације апликације за 
прописивање и издавање лијекова путем електронских 
рецепата уговорне апотеке Завода су дужне вршити 
издавање и евидентирање прометованих лијекова 
са позитивне листе лијекова у склопу апликације за 
прописивање и издавање лијекова која чини саставни 
дио интегрисаног здравственог информационог система 
Кантона.

Члан 27.
(Поступање уговорних апотека)

(1) Уговорна апотека може издати само онај лијек који 
је прописан на рецепт.

(2) Приликом издавања лијека прописаног на рецепт, 
уговорна апотека од осигураног лица наплаћује разлику 
између цијене лијека са позитивне листе лијекова и 
утврђеног учешћа Завода, уколико та разлика постоји.

(3) Осигурано лице које нема уплаћену премију 
осигурања која важи за период у коме се лијек издаје, 
односно које није ослобођено од плаћања партиципације, 
плаћа партиципацију у висини утврђеној важећом одлуком 
о непосредном учешћу осигураних лица у трошковима 
кориштења појединих видова здравствене заштите у 
основном пакету здравствених права на територији 
Кантона.

(4) Наплаћени износ из става (3) овог члана је приход 
Завода и уговорна апотека је обавезна средства наплаћена 
по овом основу уплатити једном мјесечно на рачун Завода.

(5) Приликом издавања лијека/лијекова, уговорна 
апотека је дужна издати рачун за издат/е лијек/лијекове, у 
којем је наведена појединачна цијена лијека, учешће Завода 
у цијени лијека и евентуално наплаћена партиципација.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
(Примјена Уредбе)

(1) Ова уредба се примјењује на подручју Кантона, 
те правна и физичка лица која учествују у прописивању 
и издавању лијекова са листе лијекова дужна су се 
придржавати одредби ове уредбе.

(2) На сва питања која нису обухваћена овом уредбом, а 
односе се на прописивање и издавање лијекова примјењују 
се одредбе позитивних прописа о лијековима.

Члан 29.
(Престанак важења)

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи 
Уредба о начину и поступку утврђивања есенцијалних 
листи лијекова Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 8/14).

Члан 30.
(Ступање на снагу)

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-33-9927/22
Тузла, 10.05.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,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 и 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 69. тачка 52. 
и чланом 82. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 23/21), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 29.03.2022. године, доноси

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

расподјелу средстава са потрошачке јединице 32010003 
– Подршка у области културе 

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, критерији и поступак 

расподјеле средстава са потрошачке јединице 32010003 - 
Подршка у области културе.

Члан 2.
Расподјела средстава вршиће се у складу са 

расположивим средствима Буџета Тузланског кантона за 
2022. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
23/21) и Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона 
за 2022. годину („Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 23/21) у укупном износу од 250.000,00 (словима: двије 
стотине педесет хиљада) КМ, и то за:

а) суфинансирање програма/пројеката манифестација 
културе у износу од 180.000,00 (словима: стотину осамдесет 
хиљада) КМ, 

б) суфинансирање програма/пројеката издавачке 
дјелатности у износу од 42.000,00 (словима: четрдесет двије 
хиљаде) КМ,

ц) суфинансирање реализације манифестације 
„Дани европског наслијеђа“ и пројекта „Развој читалачке 
писмености“ у износу од 23.000,00 (словима: двадесет три 
хиљаде) КМ и

д)  финансирање накнаде за рад Савјета за културу 
Тузланског кантона у износу од 5.000,00 (словима: пет 
хиљада) КМ.

Члан 3.
(1) Средства из члана 2. тачка а) ове одлуке ће бити 

додијељена:
a) установама и удружењима у износу од 170.000,00 

(словима: стотину седамдесет хиљада) КМ са економског 
кода 614300 – Текући трансфери непрофитним 
организацијама и 

б) привредним друштвима у износу од 10.000,00 
(словима: десет хиљада) КМ са економског кода 614500 – 
Субвенције приватним предузећима и предузетницима.

(2) Средства из члана 2. тачка б) ове одлуке ће бити 
додијељена:

a) установама и удружењима у износу од 5.000,00 
(словима: пет хиљада) КМ са економског кода 614300 – 
Текући трансфери непрофитним организацијама, 

б) привредним друштвима у износу од 10.000,00 
(словима: десет хиљада) КМ са економског кода 614500 – 
Субвенције приватним предузећима и предузетницима и 

ц) физичким лицима у износу од 27.000,00 (словима: 
двадесет седам хиљада) КМ са економског кода 614200 – 
Текући трансфери појединцима.

(3) Средства из члана 2. тачка ц) ове одлуке додјељују 
се са економског кода 613900 - Уговорене и друге посебне 
услуге, у износу од 23.000,00 (словима: двадесет три хиљаде) 
КМ, и то добављачима који ће пружати уговорене и друге 
посебне услуге у поступцима јавних набавки које проводи 

Министарство за културу, спорт и младе Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Министарство).

(4) Средства из члана 2. тачка д) ове одлуке додјељују 
се са економског кода 613900 - Уговорене и друге посебне 
услуге, у износу од 5.000,00 (словима: пет хиљада) КМ, на 
име  накнаде члановима  Савјета за културу у складу са 
рјешењем министра за културу, спорт и младе. 

Члан 4.
(1) Средствима из члана 2. тачка а) ове одлуке вршиће се 

суфинансирање појединачних програма/пројеката правних 
лица која организују традиционалне и друге значајне 
позоришне, књижевне, музичко-сценске, музичке, плесне, 
музејске, архивске, библиотечке, ликовне, изложбене и 
филмске манифестације, трибине, симпозије и програме, 
као и манифестације, трибине, симпозије и програме 
усмјерене на промоцију и очување културне баштине, 
уколико подносиоци захтјева испуњавају сљедеће услове:

a) имају сједиште у Тузланском кантону,
б) да су регистровани за обављање културних 

дјелатности најмање годину дана у складу са законом
ц) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса,
д) да за предложени програм/пројекат нису добили 

средства са других буџетских позиција Буџета Тузланског 
кантона у 2022. години и

е) да се предложени програм/пројекат реализује у 2022. 
години.

(2) Захтјеви правних лица за средства из члана 2. тачка 
а) ове одлуке којима су додијељена средства у 2018., 2019. 
2020. и 2021. години, а који нису доставили наративни и 
финансијски извјештај о намјенском утрошку додијељених 
средстава и који нису оправдали додијељена средства, биће 
одбачени и неће се узети у разматрање.

(3) Због ограниченог износа средстава, подносилац 
захтјева за средства из члана 2. тачка а) ове одлуке може 
предложити један програм/пројекат за манифестације 
културе на подручју Тузланског кантона за који се може 
додијелити максимално до 10.000,00 (словима: десет 
хиљада) КМ.

(4) Средствима из члана 2. тачка б) ове одлуке вршиће 
се суфинансирање појединачних програма/пројеката 
издавачке дјелатности правних и физичких лица уколико 
подносиоци захтјева испуњавају сљедеће услове:

a) да су издавач или аутор са подручја Тузланског 
кантона,

б) да су часопис, књига или друга публикација из области 
културе, уз предочене најмање двије стручне рецензије,

ц) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса 
(односи се само на правна лица),

д) да су аутори програма/пројекта издавачке дјелатности 
за који подносе захтјев (односи се само на физичка лица) и

e) да се предложени програм/пројекат реализује у 2022. 
години.

(5) Захтјеви правних лица за средства из члана 2. тачка 
б) ове одлуке којима су додијељена средства у 2020. и 2021. 
години, а који нису доставили наративни и финансијски 
извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава и 
који нису оправдали додијељена средства, биће одбачени и 
неће се узети у разматрање.

(6) Због ограниченог износа средстава, подносилац 
захтјева за средства из члана 2. тачка б) ове одлуке може 
остварити право на максимално до 2.000,00 (словима: двије 
хиљаде) КМ по програму/пројекту издавачке дјелатности.

(7) Средствима из члана 2. тачка ц) ове одлуке вршиће 
се суфинансирање реализације манифестације „Дани 
европског наслијеђа“, кроз организацију стручних и 
научних скупова, округлих столова, конференција, изложби 
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и других догађаја везаних за културну баштину и пројекта 
„Развој читалачке писмености“.

(8) Манифестацију и пројекат из става (7) овог члана 
реализоват ће Министарство уз учешће јавних установа и 
јавног предузећа из ресорне надлежности, као и осталих 
правних и физичких лица која имају капацитете да својим 
активностима допринесу успјешној организацији и 
препознатљивости наведене манифестације и пројекта.

Члан 5.
(1) Финансијски се неће подржати програми/

пројекти из члана 4. став (1) ове одлуке:
1. који су засновани искључиво на остваривању 

вјерских циљева,
2. који су базирани на промоцији активности 

политичких странака,
3. подносилаца захтјева са сједиштем изван 

Тузланског кантона,
4. којима се подразумијева финансирање плата 

(бруто и нето лични доходак) и основне 
дјелатности,

5. подносилаца захтјева који су буџетски корисници 
Тузланског кантона и

6. којима се подразумијева финансирање адаптације, 
реконструкције, инвестиционо улагање у обнову 
објеката, искључиво куповина опреме и слично.

(2) Финансијски се неће подржати програми/
пројекти из члана 4. став (4) ове одлуке:

1. који су уџбеници и друга наставна средства,
2. који су пројекти дневне, седмичне и мјесечне 

штампе,
3. подносилаца захтјева који су буџетски 

корисници Тузланског кантона, 
4. више од три издавачка програма/пројеката 

једног издавача и
5. више од једног програма/пројеката истог аутора 

по издавачу.

Члан 6.
(1) Програми/пројекти, који испуњавају услове из члана 

4. став (1) ове одлуке се вреднују на сљедећи начин:
1. квалитет програма и допринос подизању 

културног нивоа у Кантону,
2. континуираност програма/пројекта и његова 

традицијска основа (пројектне активности које 
имају дугорочан учинак и одрживост),

3. адекватна заступљеност општина/градова,
4. значај пројеката/програма за културни живот 

заједнице и друштва,
5. сарадња са другим сличним организацјама на 

домаћем и међународном  плану,
6. афирмисање културе Тузланског кантона.
(2) Програми/пројекти који испуњавају услове из члана 

4. став (4) ове одлуке се вреднују на сљедећи начин:
1. квалитет издавачког програма/пројекта,
2. допринос програма/пројеката промоцији културе и 

културних вриједности у  Тузланском  кантону,
3. јачање културних капацитета/развој културног 

капитала. 

Члан 7.
(1) Приликом расподјеле средстава из члана 2. тачке 

а) и б) ове одлуке, министар за културу, спорт и младе (у 
даљем тексту: министар) ће именовати стручну комисију 
која врши оцјену и одабир програма/пројеката (у даљем 
тексту: Комисија), која се састоји од 5 чланова именованих 
из реда истакнутих стручњака из области културе и 
запосленика Министарства. 

(2) Комисија ће утврдити да ли подносиоци захтјева 
испуњавају услове из чланова 4. и 5. ове одлуке, 
процијенити квалитет програма/пројекта те предложити 
износ за суфинанирање програма/пројекта. 

(3) Процјена квалитете програма/пројекта ће бити 
извршена у складу са критеријима из члана 6. ове одлуке. 

(4) Комисија додјељује усаглашене бодове од 1-5 за 
сваки од критерија појединачно, на сљедећи начин: 1 – 
веома лоше; 2 - лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома 
добро.

(5) Укупан број бодова за програм/пројекат представља 
збир свих бодова додијељених по сваком критерију.

Члан 8.
Само програми/пројекти који су остварили више од 

половине максималног укупног броја бодова ће бити 
суфинансирани.

Члан 9.
(1) По окончању поступка додјеле бодова, Комисија 

доставља министру приједлог Одлуке о утврђивању 
и одобравању финансијских средстава, корисницима, 
износима и намјени финансијских средстава за 
суфинансирање програма/пројеката манифестација 
културе и програма/пројеката издавачке дјелатности.

(2) На основу приједлога Одлуке Комисије из става 
(1) овог члана, министар доноси Одлуку о одобравању 
финансијских средстава, корисницима, износима и намјени 
финансијских средстава за суфинансирање програма/
пројеката манифестација културе и програма/пројеката 
издавачке дјелатности, на коју даје сагласност Влада 
Тузланског кантона.

(3) Министарство ће са корисницима средстава из става 
(2) овог члана закључити уговоре којима ће се утврдити 
међусобна права и обавезе уговорних страна.

Члан 10.
Транспарентност поступка додјеле средстава за 

суфинансирање програма/пројеката манифестација 
културе и програма/пројеката издавачке дјелатности 
ће се обезбједити на начин да ће подносиоци захтјева 
за одобравање средстава бити информисани путем веб 
странице Владе Тузланског кантона www.vladatk.gov.ba  и 
веб странице Министарства www.mksmtk.gov.ba.

Члан 11.
(1) Подносилац захтјева, је приликом подношења 

захтјева за додјелу средства из члана 2. тачка а) ове одлуке, 
обавезан  доставити сљедећу документацију:

1. Образац I – Пријавни образац за програме/
пројекте манифестације културе,

2. Образац II - Приједлог програма/пројекта са 
финансијским планом програма/пројекта којим 
се аплицира, који садржи потпуну спецификацију 
трошкова и висину средстава која се потражује од 
Министарства,

3. рјешење о упису у одговарајући регистар правних 
лица код надлежног органа са свим измјенама 
(овјерена фотокопија),

4. увјерење о пореској регистрацији (овјерена 
фотокопија),

5. листу манифестација културе, реализованих у 
2021. години, потписану од стране овлашћеног 
лица и овјерену печатом, док подносиоци захтјева 
који нису реализовали нити једну манифестацију 
културе у 2021. години достављају изјаву о 
наведеној чињеници потписану од стране 
овлашћеног лица и овјерену печатом,

6. доказ о измиреним обавезама по основу обавезних 
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доприноса (ПИО/МИО, здравствено осигурање, 
осигурање од незапослености) и пореза на плату, 
односно пореза на доходак, не старије од три 
мјесеца од дана подношења захтјева и

7. потврду од банке о броју отвореног трансакцијског 
рачуна, не старија од три мјесеца, у којој је јасно 
назначено да рачун подносица захтјева није 
блокиран.

(2) Подносилац захтјева - правно лице је приликом 
подношења захтјева за додјелу средства из члана 2. тачка 
б) ове одлуке, обавезно  доставити сљедећу документацију:

1. Образац III – Пријавни образац за правна лица за 
програме/пројекте издаваштва,

2. рјешење о упису у одговарајући регистар правних 
лица код надлежног органа са свим измјенама (овјерена 
фотокопија),

3.увјерење о пореској регистрацији (овјерена 
фотокопија),

4.финансијски план предложеног издавачког програма/
пројекта, са потпуном спецификацијом трошкова и висином 
средстава коју потражује од Министарства, 

5.доказ о измиреним обавезама по основу обавезних 
доприноса (ПИО/МИО, здравствено осигурање, осигурање 
од незапослености) и пореза на плату, односно пореза 
на доходак, не старије од три мјесеца од дана подношења 
захтјева, 

6. изјаву о публикацијама издатим у 2021. години, 
овјерену код надлежног градског/општинског органа 
или нотара, док подносиоци захтјева који нису издали 
нити једну публикацију у 2021. години достављају изјаву 
о наведеној чињеници овјерену код надлежног градског/
општинског органа или нотара,

7. потврду или други доказ издат од стране Јавне 
установе Народна и универзитетска библиотека „Дервиш 
Сушић“ Тузла (библиотеке Кантона), националне и 
универзитетске библиотеке Босне  и Херцеговине или јавне 
библиотеке на свом општинском подручју (оригинал или 
овјерена копија) о томе да је, у складу са чланом 9. Закона 
о издавачкој дјелатности („Службене новине Тузланског 
кантона“ број: 3/02) извршена обавеза достављања 
обавезног броја примјерака издатих публикација према 
наведеним библиотекама у 2021. години (достављају само 
подносиоци захтјева који су имали издате публикације у 
2021. години),

8. оригиналну одлуку издавача или други документ 
којим је утврђена цијена једног примјерка публикације,

9. двије стручне рецензије (са оригиналним потписима 
рецензената) и

10. потврду од банке о броју отвореног трансакцијског 
рачуна, не старија од три мјесеца, у којој је јасно назначено 
да рачун подносица захтјева није блокиран.

(3) Подносилац захтјева - физичко лице је приликом 
подношења захтјева за додјелу средстава из члана 2. тачка 
б) ове одлуке, обавезно доставити сљедећу документацију:

1. Образац IV – Пријавни образац за физичка лица за 
програме/пројекте издаваштва,

2. ЦИПС образац ПБА 3 (оригинал или овјерена копија) 
или овјерена копија личне карте,

3. финансијски план предложеног издавачког програма/
пројеката, са потпуном спецификацијом трошкова и 
висином средстава коју потражује од Министарства, 

4. Изјаву о публикацијма издатим у 2021. години, 
овјерену код надлежног градског/општинског органа 
или нотара, док подносиоци захтјева који нису издали 
нити једну публикацију у 2021. години достављају изјаву 
о наведеној чињеници овјерену код надлежног градског/

општинског органа или нотара,
5. потврду или други доказ издат од стране Јавне 

установе Народна и универзитетска библиотека „Дервиш 
Сушић“ Тузла (библиотеке Кантона), националне и 
универзитетске библиотеке Босне  и Херцеговине или јавне 
библиотеке на свом општинском подручју (оригинал или 
овјерена копија) о томе да је, у складу са чланом 9. Закона 
о издавачкој дјелатности („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 3/02) извршена обавеза достављања 
обавезног броја примјерака издатих публикација према 
наведеним библиотекама у 2021. години (достављају само 
подносиоци захтјева који су имали издате публикације у 
2021. години),

6. изјаву овјерену код надлежног градског/општинског 
органа или нотара о цијени једног примјерка публикације, са 
предрачуном или рачуном штампарије о висини накнаде за 
штампање публикације, као и другим документима из којих 
се може утврдити  цијена једног примјерка публикације 
(нпр. уговор са лектором, уговор са коректором и сл.)

7. изјаву овјерену код надлежног градског/општинског 
органа или нотара да је аутор програма/пројекта издавачке 
дјелатности за који подноси захтјев,

8. двије стручне рецензије (са оригиналним потписима 
рецензената) и

9. потврду од банке о броју отвореног трансакцијског 
рачуна, не старија од три мјесеца, у којој је јасно назначено 
да рачун подносица захтјева није блокиран.

(4) Саставни дио ове одлуке су Образац I – Пријавни 
образац за програме/пројекте манифестација културе,  
Образац II - Приједлог програма/пројекта са финансијским 
планом програма/пројекта којим се аплицира, Образац III 
– Пријавни образац за правна лица за програме/пројекте 
издаваштва и Образац IV – Пријавни образац за физичка 
лица за програме/пројекте издаваштва, а исти се могу 
преузети на веб страници Владе Тузланског кантона www.
vladatk.kim.ba и Министарства mksmtk.gov.ba.

Члан 12.
У случају недостатка средстава у Буџету Тузланског 

кантона за 2022. годину, обуставља се реализација додјеле 
средстава у потпуности или дјелимично, сразмјерно 
недостајућим средствима.

Члан 13.
(1) Корисници одобрених средстава из члана 9. став 

(2) ове одлуке достављају Министарству наративни и 
финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава 
на начин и у роковима који ће се дефинисати уговором из 
члана 9. став (3) ове одлуке.

(2) Корисник који не поступи у складу са одредбом 
става (1) овог члана не може остварити право на додјелу 
средстава за суфинансирање програма/пројекта за 
наредну годину. 

Члан 14.
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: 02/1-36-5992-1/22
Тузла, 29.03.2022. године   

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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OBRAZAC I 
 

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
TUZLANSKI KANTON ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe 

 
BOSNIA AND HERZEGOVINA 

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 
TUZLA CANTON 

Ministry of  Culture, Sports and Youth 
 

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

 
PRIJAVNI OBRAZAC 

za programe/projekte manifestacije kulture 

Naziv pravnog lica 
 

Datum registracije pravnog 
lica 

 

Ime i prezime i funkcija 
odgovornog lica 

 

Djelatnost koju pravno lice 
obavlja 

 

Adresa, poštanski broj i 
mjesto 

 

Telefon /fax/e – mail 
 

Šifra i vrsta djelatnosti 
 

Naziv banke-filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
adresa 

 

Broj transakcijskog računa 
banke 

                

Identifikacioni broj (ID broj) 
             

 
 
 
 

Namjena korištenja sredstava 
i traženi iznos sredstava 

 
Namjena 

Traženi iznos 
sredstava od 
Ministarstva 

(KM) 

Napomena: Maksimalni 
iznos sredstava po 

namjeni ne smije iznositi 
više od (KM): 

   
 
 

10.000,00 

 

Ukupan iznos neophodan za 
realizaciju manifestacije 

 

 
 
 
 

1 
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Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja 

(zaokružiti dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu): 

 
▪ Obrazac II - Prijedlog programa/projekta sa finansijskim planom programa/projekta kojim se 

aplicira, koji sadrži potpunu specifikaciju troškova i visinu sredstava koja se potražuje od 
Ministarstva, 

▪ rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih lica kod nadležnog organa sa svim izmjenama 
(ovjerena fotokopija), 

▪ uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija), 
▪ listu manifestacija kulture, realizovanih u 2021. godini, potpisanu od strane ovlaštenog lica i 

ovjerenu pečatom, dok podnosioci zahtjeva koji nisu realizovali niti jednu manifestaciju kulture  
u 2021. godini dostavljaju izjavu o navedenoj činjenici potpisanu od strane ovlaštenog lica i 
ovjerenu pečatom, 

▪ dokaz o izmirenim obavezama po osnovu obaveznih doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno 
osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti) i poreza na platu, odnosno poreza na dohodak, ne 
starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva i 

▪ potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je 
jasno naznačeno da račun podnosica zahtjeva nije blokiran. 

 
 
 
 
 
 
 

Finansiranje projekta 

а Vlastita ulaganja KM 

b Traženi iznos sredstava od 
Ministarstva 

KM 

c Sredstva Grada/Općine KM 

d Ostala sredstva budžeta KM 

e Sredstva FBiH KM 

f Sredstva BiH KM 

g Ostala sredstva KM 

Ukupna vrijednost projekta: KM 
 

 
Napomena: Podnosilac zahtjeva obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije 
upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti 
prilikom vrednovanja prijave. 
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, podnosioci 
zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok 
podnosioci zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni 
list papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti 
potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom pravnog lica. 
 Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti, što 
 potvrđujem potpisom 

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

Datum: ................................ 
MP 

(ovjeriti pečatom) 
.................................. 

                                                                                                                                      (Potpis odgovornog lica) 
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OBRAZAC II 
 
 

 
 

Prijedlog programa/projekta sa finansijskim planom 
programa/projekta kojim se aplicira 

Naziv programa/projekta: 

OPIS PROGRAMA/PROJEKTA – opišite detaljno program/projekat kojim se prijavljujete. 
Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u 
wordu 

Ciljevi programa/projekta i njegov značaj za kulturni život zajednice i društva: 

Opis aktivnosti: 

Lokacija implementacije programa/projekta i učesnici: 

Trajanje programa/projekta: 
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Očekivani rezultati programa/projekta: 

Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (da li aktivnosti imaju 
dugoročan učinak i održivost) 

Opišite saradnju sa drugim sličnim organizacjama na domaćem i međunarodnom planu 
prilikom realizacije programa/projekta 

Opišite kako program/projekat doprinosi afirmisanju kulture Tuzlanskog kantona 

Ostalo (navedite ostale stavke koje smatrate relevantnim za realizaciju projekta) 

 

Finansijski plan programa/projekta 
 

 
 
 
 

Rb 

 
 
 
 

Aktivnost/ Stavka 

 
 
 

Ukupno 

 
 
 

Vlastita sredstva 

 
 
 
 

Sredstva iz 
drugih izvora 

 
Zahtijevana sredstva 

Vlade Tuzlanskog 
kantona 

(KM) (KM) (KM) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

UKUPNO      

 
 
 

1 
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Napomena: 
1. Prilikom izrade finansijskog plana podnosioci zahtjeva moraju planirati i sredstva iz drugih 
izvora, а nе sаmо оd Ministarstva, obzirom da sе sredstva dodjeljuju zа sufinansiranje 
programa/projekata iz oblasti kulture. 
2. Ukoliko trebate više mjesta koristite dodatne redove u wordu. 

 
 

Dаnа,  .  .2022. godine М.P. Potpis odgovornog lica: 
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OBRAZAC III 
 

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

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

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 
TUZLA CANTON 

Ministry of  Culture, Sports and Youth 
 

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

 
PRIJAVNI OBRAZAC 

za pravna lica za programe/projekte izdavaštva 

Naziv pravnog lica 
 

Datum registracije pravnog 
lica 

 

Ime i prezime i funkcija 
odgovornog lica 

 

Djelatnost koju pravno lice 
obavlja 

 

Adresa, poštanski broj i 
mjesto 

 

Telefon /fax/e – mail 
 

Šifra i vrsta djelatnosti 
 

Naziv banke-filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
adresa 

 

Broj transakcijskog računa 
banke 

                

Identifikacioni broj (ID broj) 
             

 
 
 
 

Namjena korištenja sredstava 
i traženi iznos sredstava 

 
Namjena 

Traženi iznos 
sredstava od 
Ministarstva 

(KM) 

Napomena: Maksimalni 
iznos sredstava po 

namjeni ne smije iznositi 
više od (KM): 

   
 
 
 

2.000,00 

Ukupan iznos neophodan za 
realizaciju programa/projekta 

 

 
 
 

1 
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Finansiranje projekta 

a Vlastita ulaganja KM 

b Traženi iznos sredstava od 
Ministarstva KM 

c Sredstva Grada/Općine KM 

d Ostala sredstva budžeta KM 

e Sredstva FBiH KM 

f Sredstva BiH KM 

g Ostala sredstva KM 

Ukupna vrijednost projekta: KM 
 

Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja 
(zaokružiti dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu): 

 
▪ Obrazac III – Prijavni obrazac za pravna lica za programe/projekte izdavaštva, 
▪ rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih lica kod nadležnog organa sa svim izmjenama 
     (ovjerena fotokopija), 
▪ uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija), 
▪ finansijski plan predloženog izdavačkog programa/projekata, sa potpunom specifikacijom 
     troškova i visinom sredstava koju potražuje od Ministarstva, 
▪ dokaz o izmirenim obavezama po osnovu obaveznih doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje, 

osiguranje od nezaposlenosti) i poreza na platu, odnosno poreza na dohodak, ne starije od tri 
mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, 

▪ izjavu o publikacijma izdatim u 2021. godini, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili 
notara, dok podnosioci zahtjeva koji nisu izdali niti jednu publikaciju u 2021. godini dostavljaju izjavu 
o navedenoj činjenici ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, 

▪ potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka 
    „Derviš Sušić“ Tuzla (Biblioteke kantona), nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine 

ili javne biblioteke na svom općinskom području (original ili ovjerena kopija) o tome da je, u skladu sa 
članom 9. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/02) 
izvršena obaveza dostavljanja obaveznog broja primjeraka izdatih publikacija prema navedenim 
bibliotekama u 2021. godini (dostavljaju samo podnosioci zahtjeva koji su imali izdate publikacije u 
2021. godini), 

▪ originalnu odluku izdavača ili drugi dokument kojim je utvrđena cijena jednog primjerka 
     publikacije, 
▪ dvije stručne recenzije (sa originalnim potpisima recenzenata) i 
▪ potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je jasno 

naznačeno da račun podnosica zahtjeva nije blokiran. 
 

 
Napomena: Podnosilac zahtjeva obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije 

upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni  podaci će se koristiti prilikom 
vrednovanja prijave. 
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Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti, 
što potvrđujem potpisom 

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

 
Datum: 

................................ 
MP 

(ovjeriti pečatom) 
.............................. 
(Potpis odgovornog lica) 

 

(Potpis odgovorne osobe) 

U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, podnosioci zahtjeva koji 
preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok podnosioci zahtjeva koji preuzmu 
prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem će navesti naziv podataka (prva 
kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom pravnog lica. 
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OBRAZAC IV 
 

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

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

 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

TUZLA CANTON 
Ministry of  Culture, Sports and Youth 

 

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

 
PRIJAVNI OBRAZAC 

za fizička lica za programe/projekte izdavaštva 

Ime i prezime 
 

Jedinstveni matični broj 
 

Datum, mjesto i država 
rođenja 

 

Adresa prebivališta, 
poštanski broj i mjesto 

 

Telefon /fax/e – mail 
 

Naziv banke-filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
adresa 

 

Broj transakcijskog računa 
banke 

                

 
 
 
 

Namjena korištenja sredstava 
i traženi iznos sredstava 

 
Namjena 

Traženi iznos 
sredstava od 
Ministarstva 

(KM) 

Napomena: Maksimalni 
iznos sredstava po 

namjeni ne smije iznositi 
više od (KM): 

   
 
 

2.000,00 

 
Ukupan iznos neophodan za 
realizaciju programa/projekta 

 

 
 
 

Finansiranje projekta 

a Vlastita ulaganja KM 

b Traženi iznos sredstava od 
Ministarstva KM 

c Sredstva Grada/Općine KM 

d Ostala sredstva budžeta KM 

 

1 
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Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da sam saglasan da Ministartsvo za kulturu, 
sport i mlade Tuzlanskog kantona moje lične podatke sadržane u ovom Prijavnom obrascu i dokumentaciju 
dostavljenu uz ovaj Prijavni obrazac može obrađivati dok za to postoje objektivni razlozi kao da su gore 
navedeni podaci istiniti, što potvrđujem svojim potpisom. 
 

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

Potpis podnosioca zahtjeva        Datum: ................................ 

......................................... 

 
.................................. 

 
е Sredstva FBiH КМ 

f Sredstva BiH КМ 

g Ostala sredstva КМ 

Ukupna vrijednost projekta: КМ 

 
 
 Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja 
(zaokružiti dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu): 
 

• CIPS obrazac PBA 3 (original ili ovjerena kopija) ili ovjerena kopija lične karte, 
• finansijski plan predloženog izdavačkog programa/projekata, sa potpunom specifikacijom troškova i 

visinom sredstava koju potražuje od Ministarstva, 
• Izjavu o publikacijma izdatim u 2021. godini, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog 

organa ili notara, dok podnosioci zahtjeva koji nisu izdali niti jednu publikaciju u 2021. 
godini dostavljaju izjavu o navedenoj činjenici ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog 
organa ili notara, 

• potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka 
„Derviš Sušić“ Tuzla (Biblioteke kantona), nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i 
Hercegovine ili javne biblioteke na svom općinskom području (original ili ovjerena kopija) 
o tome da je, u skladu sa članom 9. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine 
Tuzlanskog kantona“ broj: 3/02) izvršena obaveza dostavljanja obaveznog broja primjeraka 
izdatih publikacija prema navedenim bibliotekama u 2021. godini (dostavljaju samo 
podnosioci zahtjeva koji su imali izdate publikacije u 2021. godini), 

• izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara o cijeni jednog 
primjerka publikacije, sa predračunom ili računom štamparije o visini naknade za štampanje 
publikacije, kao i drugim dokumentima iz kojih se može utvrditi cijena jednog primjerka 
publikacije (npr. ugovor sa lektorom, ugovor sa korektorom i sl.) 

• izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da je autor 
programa/projekta izdavačke djelatnosti za koji podnosi zahtjev, 

• dvije stručne recenzije (sa originalnim potpisima recenzenata) i 
• potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj 

je jasno naznačeno da račun podnosica zahtjeva nije blokiran. 
 
 
 
 
 
             Napomena:Podnosilac zahtjeva obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca zaokružuje ponuđene 
opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni  podaci će se koristiti 
prilikom vrednovanja prijave. 
                U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, podnosioci zahtjeva 
koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok podnosioci zahtjeva koji 
preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce navesti naziv 
podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti potpisan od strane podnosica zahtjev 
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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 82. 
став (3) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2022. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
23/21) Влада Тузланског кантона на сједници одржаној 
дана 05.04.2022. године, доноси 

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

расподјелу средстава са потрошачке јединице 32010004 
– Подршка младима у 2022. години

Члан 1.
(Предмет)

(1) Овом одлуком утврђују се услови, критерији и 
поступак расподјеле средстава са потрошачке јединице 
32010004 – Подршка младима у износу од 620.000,00 КМ 
(словима: шест стотина двадесет хиљада и 00/100 КМ).

(2) Средства из става (1) утврђена су у 32. раздјелу 
Буџета Тузланског кантона за  2022. годину, глава 01, 
потрошачко мјесто 0004 – Подршка младима, економски 
код: 

a) 613900 - Уговорене и друге посебне услуге у износу 
од 15.000,00 (словима:  петнаест хиљада и 00/100 КМ),

б) 614200 - Текући трансфери појединцима у износу од 
225.000,00 (словима: двије стотине двадесет пет хиљада и 
00/100 КМ),

ц) 614300 - Текући трансфери непрофитним 
организацијама у износу од 380.000,00 (словима: три 
стотине осамдесет хиљада 00/100 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 по поступку јавне набавке коју проводи 
Министарство за културу, спорт и младе Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Министарство).

(2) Средства из члана 1. став (2) тачка б) ове одлуке 
додјељују се физичким лицима која нису млађа од 18 нити 
старија од 35 година живота, са пребивалиштем на подручју 
Тузланског кантона.

(3) Средства из члана 1. став (2) тачка ц) ове одлуке 
додјељују се омладинским удружењима (у даљем 
тексту: омладинска удружења) са сједиштем на подручју 
Тузланског кантона, Инвестицијској фондацији ИМПАКТ и 
удружењима и фондацијама (у даљем тексту: невладиним 
организацијама) за пројекте намијењене младима. 

Члан 3.
(Намјена средстава)

(1) Средства из члана 2. став (1) ове одлуке намијењена 
су за припрему ТВ емисија о младима, израду брошура 
и других информативних летака за младе, едукацију 
вијећа младих и омладинских организација у сврху 
јачања њихових капацитета, провођење активности 
младих, те за промоцију пројеката којима се унапређује 
положај младих на подручју Тузланског кантона.

(2) Средства из члана 2. став (2) ове одлуке су 
намијењена за:

a) субвенционирање камата на кредите за стамбено 
збрињавање младих,

б) субвенционирање трошкова младима за смјештај 
и боравак дјеце у  предшколским установама.

(3) Средства из члана 2. став (3) ове одлуке су 
намијењена за:

a) финансирање и суфинансирање пројеката 
омладинских удружења који ће имати за циљ 
унапријеђење положаја младих и јачање омладинског 

активизма у Тузланском кантону,
б) рад кантоналног вијећа младих у смислу плаћања 

прикладног простора за младе, рад са младима и 
омладинске активности, као и обезбјеђење плаћања 
трошкова његовог одржавања и ангажман или 
стипендирање лица задуженог за рад и функционисање 
просторија вијећа младих, а што је прописано Законом о 
младима Федерације БиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 
36/10),

ц) Инвестицијској фондацији “Импакт” за пројекат 
“ИМПАКТ инкубатори пословних идеја на подручју 
Тузланског кантона” за реализацију и даљи развој 
програма подршке предузетништву на подручју јединица 
локалне самоуправе Тузланског кантона које су исказале 
интерес за сарадњу, а са циљем очувања постојећих 
предузетника те пружања подршке самозапошљавању 
незапослених младих лица, односно оснивању и раду 
њихових пословних субјеката,

д) финансирање и суфинансирање пројеката невладиних 
организација за пројекте из Стратегије према младима 
Тузланског кантона 2020.-2024. и Стратегије развоја 
Тузланског кантона 2021-2027. године, а у циљу остварења 
политика према младима, стратегије према младима и 
програма дјеловања за младе, а у складу са потребама и 
проблемима младих. 

Члан 4.
(Услови)

(1) Услови које подносилац пријаве за додјелу средстава 
из члана 3. став (2) тачка а) ове одлуке мора испуњавати су:

a) да није млађи од 18 нити старији од 35 година живота 
у тренутку подношења пријаве,

б) да је држављанин Босне и Херцеговине,
ц) да има мјесто пребивалишта на подручју Тузланског 

кантона,
д) да нема ријешено стамбено питање,
e) да посједује Уговор са банком о кредиту за стамбено 

збрињавање,
ф) да до момента подношења пријаве има уредну 

отплату кредита према Плану отплате,
г) да у претходној години није био корисник средстава 

за стамбено збрињавање и/или субвенционирање камата 
за стамбено збрињавање одобрених из Буџета Тузланског 
кантона, изузетно у случају недовољног броја пријава 
које задовољавају услове из Одлуке средства се могу 
додијелити подносиоцима пријава који су у 2021. године 
били корисници средстава за субвенционирање камата 
на кредите за стамбено збрињавање младих из Буџета 
Тузланског кантона.

х) да у 2022. години није био корисник средстава за 
стамбено збрињавање и/или субвенционирање камата за 
стамбено збрињавање одобрених из Буџета других нивоа 
власти, изузев у случају недовољног броја пријава које 
испуњавају услове из Одлуке средства се могу додијелити 
подносиоцима пријава који су били корисници средстава 
за субвенционирање камата на кредите за стамбено 
збрињавање младих одобрених из Буџета других нивоа 
власти уколико се субвенционирање плаћене камате не 
односи на период почев од 01.06.2021. године до 31.05.2022. 
године.

и) да је закључио нотарски обрађен уговор о 
купопродаји стана или куће до дана подношења пријаве по 
јавном позиву за субвенционирање камата на кредите за 
рјешавање стамбеног питања младих.

2) У случају закљученог уговора о заједничком 
стамбеном кредиту пријаву може поднијети само носилац 
кредита, а ако су брачни другови носиоци два различита 
кредита за исту или другу стамбену јединицу пријаву може 
поднијети само један брачни друг.

(3) Услови које подносилац пријаве за додјелу средстава 
из члана 3. став (2) тачка б) ове одлуке мора испуњавати су:
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а) да није млађи од 18 нити старији од 35 година живота 
у тренутку подношења  пријаве,

б) да је држављанин Босне и Херцеговине,
ц) да има мјесто пребивалишта на подручју Тузланског 

кантона,
д) да је родитељ/старатељ/законски заступник који 

у домаћинству има једно или више дјеце предшколског 
узраста која користе услуге предшколске установе која 
је уписана у Регистар предшколских установа које води 
Министарство образовања и науке Тузланског кантона,

е) да посједује Уговор са предшколском установом за 
свако дијете које користи услуге установе најмање 6 мјесеци,

ф) да до момента подношења пријаве нема неизмирених 
обавеза према предшколској установи,

г) да у претходној години није био корисник средстава 
за намјене финансирања/суфинансирања трошкова 
смјештаја и боравка дјеце у предшколским установама 
одобрених из Буџета Тузланског кантона, изузев у случају 
недовољног броја пријава које испуњавају услове из Одлуке 
средства се могу додијелити подносиоцима пријава који су 
раније били корисници средстава за намјене финансирања/
суфинансирања трошкова смјештаја и боравка дјеце у 
предшколским установама,

х) да у 2022. години није био корисник средстава за 
намјене финансирања/суфинансирања трошкова смјештаја 
и боравка дјеце у предшколским установама одобрених из 
Буџета других нивоа власти, изузев у случају недовољног 
броја потпуних пријава које испуњавају услове из Одлуке 
средства се могу додијелити подносиоцима пријава који су 
раније били корисници средстава за намјене финансирања/
суфинансирања трошкова смјештаја и боравка дјеце 
у предшколским установама из Буџета других нивоа 
уколико се плаћени трошкови смјештаја и боравка дјеце 
у предшколској установи не односе на период почев од 
01.09.2021. године до 31.08.2022. године. 

4) У случају да се из истог домаћинства субвенционирање 
трошкова смјештаја и боравка дјеце у предшколској установи 
тражи за више од једног дјетета пријаву може поднијети 
само исти родитељ/старатељ/законски заступник, с тим 
да ће се расподјела средстава вршити прво за трошкове за 
једно дијете, а евентуално нераспоређена средства моћи ће 
се користити за трошкове остале пријављене дјеце из истог 
домаћинства.

5) Услови које подносилац пријаве за додјелу средстава 
из члана 3. став (3) тачка а) ове одлуке мора испуњавати су:

a) да је омладинско удружење уписано у списак 
омладинских удружења јединице локалне самоуправе са 
сједиштем омладинског удружења на подручју Тузланског 
кантона,

б) пројекат мора обезбиједити имплементацију 
програмских циљева омладинског удружења а не ад хоц 
активности,

ц) пројектат се мора реализовати на подручју Тузланског 
кантона у 2022. години,

д) да подносилац пријаве није добио финансијска 
средства из Буџета Тузланског кантона за 2022. годину за 
реализацију тог пројеката,

e) да је подносилац пријаве оправдао намјенски утрошак 
раније додјељених средстава из Буџета Тузланског кантона.

6) Услови које подносилац пријаве за додјелу средстава 
из члана 3. став (3) тачка д) ове одлуке мора испуњавати су:

a) да је уписан у Регистар удружења или фондација које 
води надлежни орган управе,

б)  да је сједиште невладине организације на подручју 
Тузланског кантона, 

ц) да се пројекат налази у Стратегији према младима 
2020-2024. или Стратегији развоја кантона 2021.-2027. 
година,

д) да пројекат обезбјеђује имплементацију програмских 
циљева невладине организације а не ad hoc активности,

e) да један од циљева пројекта допринос изградњи 

образовних, економских, социјалних, здравствених, 
културних и других услова неопходних за унапређење 
положаја младих у Тузланском кантону,

ф) да је усмјерен на задовољавање друштвено корисних 
потреба младих животне доби од 15 до 35 година, 

г) да је усмјерен на промовисање омладинске 
иницијативе и активизма,

х) пројекат се мора реализовати на подручју Тузланског 
кантона у 2022. години (изузетно према процјени 
Министарства могуће је да рок реализације пројекта буде 
дужи, али најдуже до 31.03.2023. године),

и) да је подносилац пријаве за реализацију пројекта 
обезбиједи минимално 30% финансијских средстава из 
властитих или других извора у складу са финансијским 
планом пројекта који кандидује,

ј) да подносилац пријаве није добио финансијска 
средства из Буџета Тузланског кантона за 2022. годину за 
реализацију тог пројеката,

к) да је подносилац пријаве оправдао намјенски утрошак 
раније додијељених средства из Буџета Тузланског кантона.

Члан 5.
(Критерији за бодовање)

(1) Критерији за бодовање и рангирање подносиоца 
пријаве за додјелу средстава из члана 3. став (2) тачка а) ове 
одлуке су:

а) број чланова породичног домаћинства, 
б) имовински ценсус,
ц) стручна спрема,
д) успјешни резултати у области науке, умјетности, 

спорта и културе.
(2) Критерији за бодовање и рангирање подносиоца 

пријаве за додјелу средстава из члана 3. став (2) тачка б) ове 
одлуке су:

a) број дјеце предшколског узраста која користе услуге 
предшколске установе,

б) број чланова породичног домаћинства
ц) имовински цензус,
д) самохрани родитељ/старатељ/законски заступник.
(3) Критерији за бодовање и рангирање подносиоца 

пријаве за додјелу средстава из члана 3. став (3) тачке а) и 
д) ове одлуке су:

а) квалитет пројекта,
б) референсе подносиоца пријаве и досадашње искуство 

у раду са младима,
ц) број судионика (директних и индиректних) који су 

укључени у пројекат,
д) временски рок за провођење активности на 

реализацији пројекта,
е)обезбиједи сарадња са другим нивоима власти и 

међународним организацијама.

Члан 6.
(Бодови)

Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 
став (1) тачка а) остварују се на сљедећи начин: 

За сваког члана породичног домаћинства..............5 бодова.
Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 

став (1) тачка б) остварују се на сљедећи начин: 
a) подносилац пријаве и чланови породичног 

домаћинства имају просјечне укупне мјесечне приходе 
домаћинства до 1.000,00 КМ, у посљедња три мјесеца                                                                               
..........................................................................................................................20 бодова,

б) подносилац пријаве и чланови породичног 
домаћинства имају просјечне укупне мјесечне приходе 
домаћинства између 1.001,00 КМ до 1.500,00 КМ, у посљедња 
три мјесеца...........................................................................................15 бодова,

ц) подносилац пријаве и чланови породичног 
домаћинства имају просјечне укупне мјесечне приходе 
домаћинства између 1.501,00 КМ до 2.000,00 КМ, у посљедња 
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три мјесеца...........................................................................................10 бодова. 
 Под чланом породичног домаћинства, у смислу ове 

одлуке, подразумијевају се брачни друг, очух, маћеха, 
усвојитељ, старатељ, дјеца и родитељи, унучад без 
родитеља, браћа и сестре, ако са подносиоцем пријаве живе 
у заједничком домаћинству.

Укупан мјесечни приход у смислу става (2) овог члана 
чине приходи које чланови породичног домаћинства 
остварују по основу плата и других примања из радног 
односа; старосне, инвалидске и породичне пензије, 
привредне, услужне и друге дјелатности и допунског рада, 
изузев новчаних примања по основу борачко-инвалидске и 
социјалне заштите.

Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 
став (1) тачка ц) остварују се на сљедећи начин:

a) доктор наука или завршен трећи циклус високог 
образовања .........................................................................................10 бодова,

б) магистар наука......…............................................................9 бодова,
ц) магистар специјалист или завршен други циклус 

високог образовања ........................................................................8 бодова,
д) висока стручна спрема или завршен први циклус 

високог образовања у четворогодишњем трајању са 
остварених 240 ЕЦТС бодова ....................................................7 бодова,

e) виша школска спрема или завршен први циклус 
високог образовања у трогодишњем трајању са остварених 
180 ЕЦТС бодова.................................................................................6 бодова,

ф) V степен стручне спреме ...............................................5 бодова,
г) средња стручна спрема у четворогодишњем трајању ...

...............................................................................................................................4 бода,
х) средња стручна спрема у трогодишњем траја

њу........................................................................................................................3 бода.
У оквиру категорије стручна спрема, подносилац 

пријаве може остварити и додатне бодове по основу 
школских признања, и то:

а) ученик генерације средње школе............................5 бодова,
б) највише признање универзитета/Златна плакета 

универзитета .......................................................................................10 бодова.
Подносилац пријаве може остварити бодове само по 

једном од основа из става (5) овог члана.
Уколико је подносилац пријаве остварио бодове из 

става (6) овога члана, исти се додају бодовима оствареним 
по основу из става (5) овога члана.

Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 
став (1) тачка д) остварују се на сљедећи начин: 

а) добитник свјетских реномираних признања и награда 
у области науке, умјетности, спорта и културе ..........20 бодова,

1) освојено прво мјесто/награда ...................................5 бодова
(број бодова остварен по овом основу додаје се бодовима 

оствареним по основу из тачке а) овог  става),
б) допринос кроз патенте доказане или 

цертифициковане од стране овлаштених институција .............
......................................................................................................................20 бодова,

ц) добитник европских реномираних признања и 
награда у области науке, умјетности, спорта и културе .............
......................................................................................................................15 бодова,

1) освојено прво мјесто/награда ..........................................2 бода
(број бодова остварен по овом основу додаје се бодовима 

оствареним по основу из тачке ц) овог става)
д) добитник реномираних признања у државним 

оквирима у области науке, умјетности, спорта и културе  ........
......................................................................................................................10 бодова,

1) освојено прво мјесто/награда..……...…...........................1 бод,
(број бодова остварен по овом основу додаје се бодовима 

оствареним по основу из тачке д) овог става)
е) објављен уџбеник, одобрен од надлежних институција 

за употребу у образовним установама:
1) самостално ..............................................................................5 бодова,
2) коауторство ................................................................................. 2 бода.
Максималан број бодова који подносилац пријаве може 

остварити по основу из става (9) тачка е) овог члана износи 
......................................................................................................................10 бодова.

Под реномираним признањима и наградама у области 
спорта, у смислу ове одлуке,  п о д р а з у м и ј е в а ј у 
се освојена 1., 2. или 3. мјеста на олимпијским или 
параолимпијским  играма, званичним свјетским или 
европским првенствима организованим од стране  
кровних међународних асоцијација у одговарајућој 
области спорта, те освојено 1., 2. или 3. мјесто на званичним 
међународним и државним такмичењима организованим 
од стране међународних и државних савеза чланица 
Међународног олимпијског комитета или Sport Aццorдa.

Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 
став (2) тачка а) остварују се на сљедећи начин:

а) За свако дијете предшколског узраста које користи 
услуге предшколске установе................................................10 бодова.

Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 
став (2) тачка б) остварују се на сљедећи начин: 

а) За сваког члана породичног домаћинства........5 бодова.
Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 

став (2) тачка ц) остварују се на сљедећи начин:
a) подносилац пријаве и чланови породичног 

домаћинства имају просјечне укупне мјесечне приходе 
домаћинства до 1.000,00 КМ, у посљедња три мјесеца ................
......................................................................................................................20 бодова,

б) подносилац пријаве и чланови породичног 
домаћинства имају просјечне укупне мјесечне приходе 
домаћинства између 1.001,00 КМ до 1.500,00 КМ, у посљедња 
три мјесеца...........................................................................................15 бодова,

ц) подносилац пријаве и чланови породичног 
домаћинства имају просјечне укупне мјесечне приходе 
домаћинства између 1.501,00 КМ до 2.000,00 КМ у посљедња 
три мјесеца ..........................................................................................10 бодова.

Укупан мјесечни приход у смислу става (14) овог члана 
чине приходи које чланови породичног домаћинства 
остварују по основу плата и других примања из радног  
односа; старосне, инвалидске и породичне пензије, 
привредне, услужне и друге дјелатности и допунског рада, 
изузев новчаних примања по основу борачко-инвалидске и 
социјалне заштите.

Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 
став (2) тачка д) остварују се на сљедећи начин:

самохрани родитељ/старатељ.....................................10 бодова.
Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 

став (3) тачка а) остварују на сљедећи начин:
према процјени Комисије пројекат се вреднује у распону 

од.…........................................................................................................0-20 бодова
Напомена: пројекти који буду оцијењени са 0 бодова се 

одбацују.
Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 

став (3) тачка б) остварују се на сљедећи начин: 
a) до три реализована пројекта.............................................3 бода
б) од четири до шест реализованих пројеката ......5 бодова
ц) преко шест реализованих пројеката....................10 бодова
Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 

став (3) тачка ц) остварују се на сљедећи начин:
a) пројекат укључује до тридесет судионика...............3 бода
б) пројекат укључује од тридесетједан до шездесет 

судионика ................................................................................................5 бодова
ц) пројекат укључује преко шездесет судионика ....................

.......................................................................................................................10 бодова
 Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 

став (3) тачка д) остварују се на сљедећи начин:
a) временски рок за провођење пројектних активности 

до мјесец дана..............................................................................................2 бода
б) временски рок за провођење пројектних активности 

од два до три мјесеца дана..................................................................4 бода
ц) временски рок за провођење пројектних 

активности дужи од три мјесеца ...................................5 бодова
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Бодови по основу критерија за бодовање из члана 5. 
став (3) тачка е) остварују се на сљедећи начин:

a) до три потписана споразума о партнерствима и 
сарадњи ..........................................................................................................3 бода

б)од четири до шест потписаних споразума о 
партнерствима и сарадњи............................................................5 бодова

ц) преко шест потписаних споразума о партнерствима и 
сарадњи .................................................................................................10 бодова.

Члан 7.
(Поступак расподјеле средстава)

Средства за намјене из члана 3. став (1) ове одлуке 
у износу од 15.000,00 КМ (словима: петнаест хиљада и 
00/100 КМ) додјељиваће се добављачима који ће пружати 
уговорене и друге посебне услуге по поступку јавне набавке 
које проводи Министарство.

Средства за намјене из члана 3. став (2) тачка а) ове 
одлуке, у укупном износу од 125.000,00 КМ (словима: 
стотину двадесет пет хиљада и 00/100 КМ), додјељиваће 
се путем јавног позива појединцима у траженом износу, 
а максималан износ не може бити већи од 3.000,00 КМ 
(словима: три хиљаде и 00/100 КМ).

Појединачни износ средстава на име субвенционисања 
камата једнак је укупном износу камате обрачунате у 12 
узастопних мјесечних рата, почев од 01.06.2021. године до 
31.05.2022. године.

Средства за намјене из члана 3. став (2) тачка б) ове 
одлуке, у укупном износу од 100.000,00 КМ (словима: 
стотину хиљада и 00/100 КМ), додјељиваће се путем јавног 
позива појединцима у износу од 30% укупних годишњих 
трошкова за смјештај дјетета у предшколску установу, 
а максималан износ не може бити већи од 500,00 КМ по 
дјетету (словима: пет стотина и 00/100 КМ).

Годишњи трошкови за смјештај и боравак дјеце у 
предшколске установе једнак је укупном износу трошкова 
који су плаћени у периоду од 01.09.2021. године до 
31.08.2022. године.

Средства за намјене из члана 3. став (3) у укупном износу 
од 380.000,00 КМ (словима: тристотинеосамдесетхиљада и 
00/100 КМ), додјељиваће се на сљедећи начин:

a) Средства за намјене из члана 3. став (3) тачка а) ове 
одлуке додјељиваће се путем јавног позива у траженом 
износу, а максималан износ не може бити већи од 3.000,00 
КМ (словима: три хиљаде и 00/100 КМ).

б) Средства за намјене из члана 3. став (3) тачка 
б) ове одлуке додјељиваће се појединачном одлуком 
Министарства уз претходно поднесен захтјев Вијећа младих 
Тузланског кантона, након што средства додијељена у 
претходној години буду оправдана, а максималан износ 
не може бити већи од 20.000,00 КМ (словима: двадесет 
хиљада и 00/100 КМ).

ц) Средства за намјене из члана 3. став (3) тачка ц) 
додјељиваће се у укупном износу од 200.000,00 КМ, а у 
складу са уговором о партнерству, између Министарства, 
Инвестицијске фондације “Импакт”, ЈУ Служба за 
запошљавање Тузланског кантона, Града Тузла, Града 
Лукавац, Града Грачаница, Опћина Калесија, Опћина 
Бановићи, Опћина Сапна, Опћина Теочак, Опћина Челић, 
Опћина Кладањ и Опћина Добој Исток, којим ће се вршити 
удруживање финансијских средстава за реализацију 
Програма ИМПАКТ инкубатор пословних идеја и 
дефинисати обавезе учесника у реализацији Програма, 
с тим да је минималан износ који издваја свака јединица 
локалне самоуправе 5.000,00 КМ, Инвестицијска фондација 
“ИМПАКТ” минимално 100.000,00 КМ уз обавезну 
објаву јавног позива, стручну и менторску подршку за 
предузетничке подухвате, координацију и имплементацију 
цјелокупног Програма и остале обавезе дефинисане 
уговором о партнерству. Након потписивања уговора о 
партнерству Министарство доноси одлуку о одобравању 
финансијских средстава.

д) Средства за намјене из члана 3. став (3) тачка д) 
додјељивати ће се путем јавног позива у траженом износу, 
а максималан износ не може бити већи од 20.000,00 КМ 
(словима: двадесет хиљада и 00/100 КМ).

Трошкови који се признају односе се искључиво на 
директне трошкове настале реализацијом активности за 
намјене утврђене у члану 3. став (2) и став (3) тачке а) и д).

Члан 8. 
(Додјела средстава)

Додјела средстава путем јавног позива вршити ће се на 
основу ранг листи, у износу траженом у пријави максимално 
до износа утврђеног у члану 7. ове одлуке, до расподјеле 
укупних средстава предвиђених за утврђене намјене.

Уколико при расподјели средстава посљедњи рангирани 
не може добити тражени износ средстава, тражи се његова 
писана сагласност да прихвати мањи износ, а ако не 
прихвати мањи износ средстава поступак се понавља са 
сљедећим кандидатом са листе. 

У случају једнаког броја бодова предност на ранг листи 
се даје подносиоцу пријаве који је остварио већи број бодова 
према редослиједу критерија из члана 5. ове одлуке.

У случају једнаког броја бодова и након примјене 
критерија из става (3) овог члана, предност се даје кандидату 
који долази из јединице локалне самоуправе са нижи 
индексом нивоа развијености према подацима Федералног 
завода за програмирање развоја.

У случају једнаког броја бодова и након примјене 
критерија из става (4) овог члана, коначан приједлог одлуке 
за 2022. годину доноси Комисија за одабир корисника 
средстава са позиције „Подршка младима“ у 2022. години (у 
даљем тексту: Комисија).

Члан 9. 
(Начин пријаве и потребна документација)

(1) Средстава из члана 3. став (2) и став (3) тачке а) и 
д) се додјељују путем Јавног позива за одабир корисника 
средстава са позиције „Подршка младима“ у 2022. години (у 
даљем тексту: Јавни позив), који расписује Министарство.

(2) Јавни позив се објављује на wеб страницама 
Министарства и Владе Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Влада Кантона).

(3) Подносилац пријаве за средства која се додјељују за 
намјену из члана 3. став (2) тачка а) ове одлуке доставља 
пријаву на Јавни позив која садржи:

a) Попуњен и потписан ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ, који 
чини саставни дио ове одлуке и који се може добити у 
Министарству, путем веб странице Министарства: www.
mksmtk.gov.ba и путем веб странице Владе Кантона www.
vladatk.gov.ba.

б) ОБАВЕЗНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
1) ЦИПС образац ПБА3 за подносиоца пријаве и његовог 

брачног партнера, не старији од 30 дана од дана објаве 
Јавног позива (оригинал или овјерена копија);

2) Увјерење издато од суда са мјестом пребивалишта 
и мјестом рођења да подносилац пријаве и његов брачни 
партнер, изузев стана или куће који је предмет пријаве на 
који се односи купопродајни уговор, нису власници стана 
или породичне куће у мјесту пребивалишта и мјеста рођења 
на подручју Босне и Херцеговине, не старије од 30 дана од 
дана објаве Јавног позива (оригинал или овјерена копија);

3) Изјаву овјерену код надлежног градског/опћинског 
органа или нотара да подносилац пријаве и његов брачни 
партнер нису носиоци станарског права, власници стана или 
усељиве куће, изузев стана или куће који је предмет пријаве 
на који се односи купопродајни уговор,

4) Уговор са банком о намјенском кредиту за стамбено 
збрињавање са Планом отплате кредита (копија, изабрани 
кандидати накнадно достављају на увид оригиналну 
документацују);

5) Потврду од банке да постоји уредна отплата кредита са 
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укупним износом плаћених камата за период од 01.06.2021. 
године до 31.05.2022. године, (треба да садржи и сљедеће 
податке: име и презиме подносиоца пријаве, ЈМБГ, број 
уговора о стамбеном кредиту, број трансакцијског рачуна 
подносиоца пријаве) (оригинал);

6) Изјаву подносиоца пријаве овјерену код надлежног 
градског/опћинског органа или нотара да није био корисник 
средстава за стамбено збрињавање и/или субвенционирање 
камата за стамбено збрињавање одобрених из Буџета других 
нивоа власти за период од 01.06.2021. године до 31.05.2022. 
године (оригинал);

7) Нотарски обрађен уговор о купопродаји стана или 
куће (оригинал или овјерена копија);

8) Потврда од банке да рачун није блокиран из које се 
види број трансакцијског рачуна, не старија од три мјесеца 
од дана објаве Јавног позива (оригинал или овјерена копија);

9) Доказ о стручној спреми подносиоца пријаве 
(диплома, увјерење, свједоџба) (оригинал или овјерена 
копија). Напомена: Уколико се ради о иностраној образовној 
исправи, подносилац пријаве обавезан је уз овјерену копију 
исте доставити и одговарајуће рјешење о нострификацији, 
односно стручном признавању, издато од стране надлежног 
Министарства;

10) Доказ о школским признањима подносиоца пријаве 
(ученик генерације средње школе, највише признање 
универзитета/Златна плакета универзитета) (оригинал 
или овјерена копија);

11) Изјава – кућна листа не старија од 30 дана од дана 
објаве Јавног позива (оригинал или овјерена копија);

12) Докази о запослењу и висини сталних извора 
прихода за све пунољетне чланове породичног домаћинства 
(оригинал или овјерена копија): 

1. три посљедње платне листе овјерене потписом и 
печатом послодавца или увјерење послодавца о висини 
посљедње три мјесечне плате, 

2. чек од ПИО пензије за три посљедња мјесеца,
3. за лица која имају регистровану самосталну дјелатност: 

рјешење о регистрацији обрта/сродне дјелатности, образац 
2002 о плаћеним доприносима, за посљедња три мјесеца и 
ГПД и СПР обрасци годишње пријаве за 2021. годину;

13)Увјерење из Пореске управе за подносиоца пријаве 
и пунољетне чланове домаћинства о додатним приходима 
и висини остварених додатних прихода не старије од три 
мјесеца од дана објаве Јавног позива (оригинал или овјерена 
копија);

14) Увјерење службе за запошљавање за све незапослене 
чланове домаћинства, а уколико се исти не воде на 
евиденцији службе за запошљавање, увјерење из испоставе 
пореске управе за све незапослене чланове домаћинства 
као доказ о статусу незапослености (оригинал или овјерена 
копија);

15) Доказ о постигнутим резултатима подносиоца 
пријаве у области науке, умјетности, спорта и културе-
необавезан документ за достављање (оригинал или 
овјерена копија). Доказ издат од стране Спортског савеза 
БиХ или гранског спортског савеза организован на нивоу 
државе мора да садржи податке из којих се види да је 1, 2. или 
3. мјесто освојено на Олимпијским или Параолимпијским 
играма, званичним свјетским или европским првенствима 
организованим од стране кровних међународних 
асоцијација у одговарајућој области спорта, односно да је 
1, 2. или 3. мјесто освојено на званичним међународним 
и државним такмичењима организованим од стране 
међународних и државних савеза чланица Међународног 
олимпијског комитета или Sport Accorda. За успјехе у области 
науке, умјетности и културе достављају се други релевантни 
докази који указују на тачност тврдњи у пријавном обрасцу.

(4) Подносилац пријаве за средства која се додјељују за 
намјену из члана 3. став (2) тачка б) ове одлуке доставља 
пријаву на Јавни позив која садржи:

a) Попуњен и потписан ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ, који 
чини саставни дио ове одлуке и који се може добити у 

Министарству, путем веб странице Министарства: www.
mksmtk.gov.бa и путем веб странице Владе Кантона www.
vlaдatk.gov.бa.

b) ОБАВЕЗНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
1) ЦИПС образац ПБА3 за подносиоца пријаве и за дијете 

које борави у предшколској установи, не старији од 30 дана 
од дана објаве Јавног позива (оригинал или овјерена копија);

2) Увјерење о држављанству не старије од три мјесеца 
од дана објаве Јавног позива (оригинал или овјерена копија) 
или овјерену копију важеће личне карте;

3) Извод из матичне књиге рођених за дијете које борави 
у предшколској установи или други доказ којим се доказује 
својство старатеља/законског заступника (оригинал или 
овјерена копија);

4) Уговор са предшколском установом о смјештају и 
боравку дјетета у установи (Уговор треба да се односи на 
период 01.09.2021-31.08.2022. године. Уколико постоје 
два или више уговора за исто дијете који се односе на овај 
период потребно је доставити све уговоре који се односе на 
тај период) (оригинал или овјерена копија);

5) Потврда предшколске установе са којом је потписан 
Уговор да нема неизмирених обавеза према установи 
за период од 01.09.2021. године до 31.08.2022. године 
са назначеним укупним износом плаћених трошкова за 
наведени период (треба да садржи и сљедеће податке: име 
и презиме и ЈМБГ подносиоца пријаве и дјетета које борави 
у предшколској установи а на које се пријава односи, број 
уговора који је потписан са предшколском установом за 
период од 01.09.2021. до 31.08.2022. године) (оригинал);

6) Изјаву подносиоца пријаве овјерену код надлежног 
градског/опћинског органа или нотара да није био корисник 
средстава за намјене финансирања/суфинансирања 
трошкова смјештаја и боравка дјеце у предшколским 
установама одобрених из Буџета других нивоа власти 
за период од 01.09.2021. године до 31.08.2022. године 
(оригинал),

7) Изјава – кућна листа не старија од 30 дана од дана 
објаве Јавног позива (оригинал или овјерена копија);

8) Докази о запослењу и висини сталних извора прихода 
за све пунољетне чланове породичног домаћинства 
(оригинал или овјерена копија): 

1. три посљедње платне листе овјерене потписом и 
печатом послодавца или увјерење послодавца о висини 
посљедње три мјесечне плате, 

2. чек од ПИО пензије за три посљедња мјесеца,
3.  за лица која имају регистровану самосталну дјелатност: 

рјешење о регистрацији обрта/сродне дјелатности, образац 
2002 о плаћеним доприносима, за посљедња три мјесеца и 
ГПД и СПР обрасци годишње пријаве за 2021. годину;

9) Увјерење из Пореске управе за подносиоца пријаве и 
пунољетне чланове домаћинства о додатним приходима и 
висини додатних прихода не старије од три мјесеца од дана 
објаве Јавног позива (оригинал или овјерена копија);

10) Увјерење службе за запошљавање за све незапослене 
чланове домаћинства, а уколико се исти не воде на 
евиденцији службе за запошљавање, увјерење из испоставе 
Пореске управе за све незапослене чланове домаћинства 
као доказ о статусу незапослености (оригинал или овјерена 
копија);

11) Самохрани родитељ/старатељ/законски заступник 
доставља документацију којом доказује статус самохраног 
родитеља (Извод из матичне књиге рођених за родитеља 
(оригинал или овјерена копија) или друга документација 
којом се доказује статус самохраног родитеља),

12) Копију текућег рачуна подносиоца пријаве (копија 
уговора са банком или потврда банке). 

(5) Подносилац пријаве за средства која се додјељују за 
намјену из члана 3. став (3) тачке а) и д) ове одлуке доставља 
пријаву на Јавни позив која садржи:

a) ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (попуњен, потписан и овјерен 
печатом), који чини саставни дио ове одлуке и који се може 
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добити у Министарству, путем веб странице Министарства: 
www.mksmtk.gov.бa и путем веб странице Владе Кантона 
www.vlaдatk.gov.бa.

б) ОБРАЗАЦ ПРОЈЕКТА (са подацима из тачке ц) алинеја 
6) ове одлуке)

ц) ОБАВЕЗНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1) Извод из регистра удружења које води Министарство 

правосуђа и управе Тузланског кантона или извод из 
регистра фондација које води Федерално министарство 
правде, не старији од три мјесеца од дана објаве Јавног 
позива (оригинал или овјерена копија);

2) Увјерење о пореској регистрацији (оригинал или 
овјерена копија);

3) Потврда од банке да рачун није блокиран из које се 
види број трансакцијског рачуна, не старија од три мјесеца 
од дана објаве Јавног позива (оригинал или овјерена копија);

4) Биланс стања и биланс успјеха са видљивим печатом 
ФИА за невладине организације регистрована до 31.12.2021. 
године (овјерена копија);

5) Програм рада за 2022. годину,
6) Пројекат којим омладинско удружење односно 

невладина организација аплицира за додјелу средстава, 
с јасно дефинисаним циљевима, циљним групама, бројем 
судионика (директних/индиректних који су уклујучени 
у пројекат, очекиваним резултатима, активностима, 
детаљном спецификацијом трошкова, временским роком 
провођења активности на реализацији пројекта, начином 
праћења реализације пројекта (вредновање и мјерење 
задовољства корисника, одрживост пројекта, те на који 
начин ће подносилац пријаве информисати јавност о 
активностима реализације пројекта);

7) За пројекат који се проводи у школама доставити 
писану сагласност директора школе односно надлежног 
министарства;

8) Доказ о реализованим пројектима, у области младих, 
из претходног периода, без обзира на то од кога су средства 
добивена (могу се доставити потврде о реализованим 
пројектима издатим од стране финансијера, фотографије, 
чланци, штампани материјал, пропагандни материјал);

9) Доказ да је омладинско удружење уписано у списак 
омладинских удружења јединице локалне самоуправе са 
сједиштем омладинског удружења на подручју Тузланског 
кантона (достављају само омладинска удружења); 

д) ДОДАТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (за пројекте омладинских 
удружења додатна документација се доставља уколико је 
подносилац пријаве посједује, а невладине организације 
за пројекте који произилазе из стратешких докумената су 
обавезне доставити додатну документацију)

1) Потписани споразуми о партнерствима и сарадњи 
(оригинал или овјерена копија);

2) Потписан уговор о суфинансирању или други доказ 
о суфинансирању пројеката-одлука и сл. (оригинал или 
овјерена копија).

Члан 10.
(Разматрање пријава и начин додјеле средстава)

 (1) Поступак разматрања пријава проводи Комисија 
коју именује министар за културу, спорт и младе у Влади 
Кантона (у даљем тексту: министар). Комисија броји 3 члана 
представника Министарства, представника Вијећа младих 
Тузланског кантона и лица са дугогодишњим искуством у 
раду са младима. 

(2) У свом раду Комисија може, ради што објективнијег 
вредновања појединих пријава затражити консултације 
експерата из датих области, додатно појашњење од стране 
пријављеног те по потреби извршити провјеру приспјелих 
пријава посредно или непосредно на лицу мјеста.

(3) Комисија разматра приспјеле пријаве у погледу 
испуњавања услова, врши бодовање пријава према 
критеријима из ове одлуке и сачињава Ранг листу корисника 

средстава са позиције „Подршка младима“ за 2022. годину и 
Листу кандидата чије су пријаве неблаговремене, непотпуне 
и неосноване за додјелу средстава са позиције „Подршка 
младима“ за 2022. годину. Листе се објављују на веб 
страници Владе Кантона: www.vlaдatk.gov.ba и веб страници 
Министарства: www.mksmtk.gov.ba.

(4) На основу Ранг листе корисника средстава, министар 
ће донијети Одлуку о одобравању финансијских средстава 
корисницима, износима и намјени финансијских средстава 
у оквиру Јавног позива за одабир корисника средстава 
са позиције „Подршка младима“ у 2022. години, на коју 
сагласност даје Влада Кантона.  

(5) Са омладинским удружењима и невладиним 
организацијама, којима буду додијељена средства, 
Министарство потписује појединачне уговоре и дозначава 
средства на њихов трансакцијски рачун.

Члан 11.
(Извјештавање о утрошку средстава)

(1) Корисници средстава из члана 3. став (3) тачке  а) и 
д) ове одлуке обавезни су додијељена средства користити 
намјенски и дужни су доставити извјештај на прописаном 
обрасцу „Формат извјештаја“, који је саставни дио ове 
одлуке, са комплетном документацијом којом се доказује 
намјенски утрошак средстава најкасније у року од 30 дана од 
дана реализације пројекта односно 60 дана од дана уплате 
средстава.

(2) Министарство врши надзор намјенског трошења 
средстава одобреним корисницима на основу достављених 
извјештаја, а по потреби и непосредно код корисника 
средстава. За ту намјену као полазиште се користе ваљани 
извори верификације наведени у самој пријави. 

(3) У случају ненамјенског утрошка средстава, 
Министарство покреће поступак за враћање истих.

(4) Документација која доказује намјенски утрошак 
средстава су рачун са фискалним рачуном, уговори, извод 
са банковног рачуна као доказ о плаћању за дефинисане 
намјене средстава, доказ о извршеној уплати – уплатница.

Члан 12
(Прерасподјела неутрошеног износа средстава)
У случају да се не утроше предвиђена средства по 

појединим намјенама из члана 3. ове одлуке, неутрошени 
износ се може прерасподијелити за друге намјене утврђене 
чланом 3. ове одлуке, за које предвиђена средства 
евентуално не буду довољна.

Члан 13.
(Недостатак средстава)

У случају недостатка средстава у Буџету Тузланског 
кантона обуставља се реализација додјеле средстава у 
потпуности или дјелимично, сразмјерно недостајућим 
средствима.

Члан 14.
(Ступање на снагу Одлуке )

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: 02/1-36-7520-1/22  
Тузла, 05.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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, 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                            

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                   
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН TUZLANSKI KANTON                                                                                                   

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade                                             Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe 
 

 
BOSNIA AND HERZEGOVINA 

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 
TUZLA CANTON 

Ministry of  Culture, Sports and Youth 
 

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

PRIJAVNI OBRAZAC 
614200 - Tekući transferi pojedincima  

(za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih) 
Ime i prezime   

Jedinstveni matični broj              

Mjesto i država rođenja   

Adresa prebivališta, poštanski 
broj i mjesto  

Državljanstvo  

Telefon / fax / e – mail   

Broj Ugovora o namjenskom, 
stambenom kreditu  

Naziv banke u kojoj je otvoren 
transakcijski račun i sa kojom 
postoji sklopljen Ugovor o 
stambenom kreditu 

 

Broj transakcijskog računa 
podnosioca prijave                  

Iznos kamate 

Ukupan iznos kamate u periodu 
01.06.2021.-31.05.2022. godine 

Traženi iznos 
sredstava od 
Ministarstva 
(KM) 

Napomena: Maksimalni 
iznos sredstava po 
namjeni ne smije iznositi 
više od (KM): 

 
 
 

 

 3.000,00   

Da li ste u prethodnoj godini 
bili korisnik sredstava za 
stambeno zbrinjavanje i/ili 
subvencioniranje kamata za 
stambeno zbrinjavanje 
odobrenih iz Budžeta 
Tuzlanskog kantona 

DA/NE 
 

Starosna dob podnosioca 
prijave u trenutku podnošenja 
prijave 

 ______ godina 
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Stručna sprema / Završeni nivo 
obrazovanja (naznačava se 
posljednje završeni nivo 
obrazovanja) 

 doktor nauka ili završen treći ciklus visokog obrazovanja  
 magistar nauka  
 magistar specijalist ili završen drugi ciklus visokog obrazovanja visoka 

stručna sprema ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u 
četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova, 

 viša školska sprema ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u 
trogodišnjem trajanju sa ostvarenih 180 ECTS bodova  

 V stepen stručne spreme  
 srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju  
 srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju  

Ostvareno školsko priznanje  učenik generacije srednje škole  
 najviše priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta 

Iznos prosječnih ukupnih 
mjesečnih prihoda 
domaćinstva u posljednja tri 
mjeseca 

____________________ KM 

Postignuti rezultati u oblasti 
nauke, umjetnosti, sporta i 
kulture 

 dobitnik svjetskih renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke, 
umjetnosti, sporta i kulture  
o osvojeno prvo mjesto/nagrada : (zaokružiti)   DA/NE 

Navesti o kojoj vrsti priznanja i nagrade se radi: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________ 

 doprinos kroz patente dokazane ili certificirane od strane ovlaštenih 
institucija  

Navesti o kojoj vrsti doprinosa i o kojoj instituciji se radi: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________ 

 dobitnik evropskih  renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke, 
umjetnosti, sporta i kulture  
o osvojeno prvo mjesto/nagrada : (zaokružiti)   DA/NE 

Navesti o kojoj vrsti priznanja i nagrade se radi: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________ 

 dobitnik renomiranih priznanja i nagrada u državnim okvirima u oblasti 
nauke, umjetnosti, sporta i kulture  
o osvojeno prvo mjesto/nagrada : (zaokružiti)   DA/NE 

Navesti o kojoj vrsti priznanja i nagrade se radi: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 objavljen udžbenik, odobren od nadležnih institucija za upotrebu u 
obrazovnim ustanovama: 
 samostalno  
 koautorstvo  

Navesti  naziv udžbenika i nadležne institucije koja je odobrila upotrebu u 
obrazovnim ustanovama 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva dostavlja  
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu): 

 
 CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i njegog bračnog partnera, ne stariji od 30 dana od dana objave 

Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 
 Uvjerenje izdato od suda sa mjestom prebivališta i mjestom rođenja da podnosilac prijave i njegov bračni 

partner, izuzev stana ili kuće koja je predmet prijave, na koji se odnosi kupoprodajni ugovor, nisu vlasnici 
stana ili porodične kuće u mjestu prebivališta i mjesta rođenja na području Bosne i Hercegovine ne starije od 
30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 

 Izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da podnosilac prijave i njegov bračni 
partner nisu nosioci stanarskog prava, vlasnici stana ili useljive kuće, izuzev stana ili kuće koji je predmet 
prijave na koji se odnosi kupoprodajn ugovor (original), 

 Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje sa Planom otplate kredita (kopija), 
Napomena: Podnosioci prijave koji budu odabrani kao korisnici sredstava, dužni su u roku od tri dana od dana 
objave Rang liste korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ za 2022. godinu tražene dokumente 
dostaviti na uvid u prostorije Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, 

 Potvrda od banke da postoji uredna otplata kredita sa ukupnim iznosom plaćenih kamata za period od 
01.06.2021. godine do 31.05.2022. godine (treba da sadrži i sljedeće podatke: ime i prezime podnosioca 
prijave, JMB, broj ugovora o stambenom kreditu, broj transakcijskog računa podnosioca prijave) (original), 

 Izjava podnosioca prijave ovjerena kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da nije bio korisnik 
sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz 
budžeta drugih nivoa vlasti za period od 01.06.2021. godine do 31.05.2022. godine (original), 

 Notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće (original ili ovjerena kopija), 
 Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od 

dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 
 Dokaz o stručnoj spremi podnosioca prijave (Diploma, Uvjerenje, Svjedodžba) (original ili ovjerena kopija). 

Napomena: Ukoliko se radi o inostranoj obrazovnoj ispravi, podnosilac prijave obavezan je uz ovjerenu kopiju 
iste dostaviti i odgovarajuće rješenje o nostrifikaciji, odnosno stručnom priznavanju, izdato od strane 
nadležnog Ministarstva, 

 Dokaz o školskim priznanjima podnosioca prijave (učenik generacije srednje škole, najviše priznanje 
univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta) (original ili ovjerena kopija), 

 Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 
 Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva (original 

ili ovjerena kopija):  
 tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini 

posljednje tri mjesečne plate,  
 ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca, 
 za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, 

obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave 
za 2021. godinu, 

 Uvjerenje iz Porezne uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim prihodima i 
visini ostvarenih dodatnih prihoda ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena 
kopija), 

 Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne vode na 
evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave porezne uprave za sve nezaposlene članove 
domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija), 

 Dokaz o postignutim rezultatima u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture – neobavezan dokument  za 
dostavljanje (original ili ovjerena kopija), 
Napomena: Dokaz izdat od strane Sportskog saveza BiH ili granskog sportskog saveza organizovan na nivou 
države mora da sadrži podatke iz kojih se vidi da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na Olimpijskim ili 
Paraolimpijskim igrama, zvaničnim svjetskim ili evropskim prvenstvima organizovanim od strane krovnih 
međunarodnih asocijacija u odgovarajućoj oblasti sporta, odnosno da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na 
zvaničnim međunarodnim i državnim takmičenjima organizovanim od strane međunarodnih i državnih saveza 
članica Međunarodnog olimpijskog komiteta ili Sport Accorda. Za uspjehe u oblasti nauke, umjetnosti i kulture 
dostavljaju se drugi relevantni dokazi koji ukazuju na tačnost tvrdnji u prijavnom obrascu. 
 
Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,  zaokružuje/obilježava 

ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost  svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se 
koristiti prilikom vrednovanja prijave.  
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Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da sam saglasan/na da Ministarstvo za 
kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona moje lične podatke sadržane u ovom Prijavnom obrascu i 
dokumentaciju dostavljenu uz ovaj Prijavni obrazac može obrađivati dok za to postoje objektivni razlozi 
kao i da su gore navedeni podaci istiniti, što potvrđujem potpisom  
 
 
Mjesto: ................................    Datum: ................................ 
               
      
                  
              .................................. 
                   (potpis podnosioca prijave) 

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

Starosna dob  od 18 do 35 godina starosti znači da podnosilac prijave može biti lice koje  je u trenutku 
podnošenja prijave napunilo 18 godina života i koje nije navršilo 35 godina života. 
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BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                            БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                   ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

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

 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

TUZLA CANTON 
Ministry of  Culture, Sports and Youth 

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

PRIJAVNI OBRAZAC 
614200 - Tekući transferi pojedincima 

(za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim 
ustanovama) 

Ime i prezime   

Jedinstveni matični broj              

Mjesto i država rođenja   

Adresa prebivališta, poštanski 
broj i mjesto  

Državljanstvo  

Telefon / fax / e – mail   

Ime i prezime djeteta koje je 
smješteno i boravi u 
predškolskoj ustanovi a na koje 
se prijava odnosi 

 

Broj Ugovora sa predškolskom 
ustanovom o smještaju i 
boravku djece u ustanovi 

 

Naziv banke u kojoj je otvoren 
transakcijski račun  

Broj transakcijskog računa 
podnosioca prijave                  

Iznos troškova 

Ukupan iznos plaćenih troškova u 
periodu 01.09.2021.-31.08.2022. 

godine 

Traženi iznos 
sredstava od 
Ministarstva (KM) 

Napomena: Maksimalni 
iznos sredstava po 
namjeni ne smije 
iznositi više od (KM): 

  500,00 KM 

Da li ste u prethodnoj godini bili 
korisnik sredstava za namjene 
finansiranja/sufinansiranja 
troškova smještaja i boravka 
djece u predškolskim 
ustanovama odobrenih iz 
Budžeta Tuzlanskog kantona 

DA/NE 
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Starosna dob podnosioca 
prijave u trenutku podnošenja 
prijave 

 ______ godina 

Broj djece predškolskog 
uzrasta koja koriste usluge 
predškolske ustanove 

________ djece 
 

 Navesti broj djece iz istog domaćinstva koja su predškolskog uzrasta i idu u 
predškolsku ustanovu 

Broj članova porodičnog 
domaćinstva ___________________ člana/ova 

Iznos prosječnih ukupnih 
mjesečnih prihoda 
domaćinstva u posljednja tri 
mjeseca 

____________________ KM 

Da li ste samohrani roditelj DA/NE 

 
Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva dostavlja  
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu): 

 
 CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi, ne stariji od 30 dana 

od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 
 Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca prijave ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original 

ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju važeće lične karte, 
 Izvod iz matične knjige rođenih za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi ili drugi dokaz kojim se dokazuje 

svojstvo staratelja/zakonskog zastupnika (original ili ovjerena kopija), 
 Ugovor sa predškolskom ustanovom o smještaju i boravku djeteta u ustanovi (Ugovor treba da se odnosi na 

period 01.09.2021-31.08.2022. godine. Ukoliko postoje dva ili više ugovora za isto dijete koji se odnose na ovaj 
period potrebno je dostaviti sve ugovore koji se odnose na taj period.) (original ili ovjerena kopija), 

 Potvrda predškolske ustanove sa kojom je potpisan Ugovor da nema neizmirenih obaveza prema ustanovi za 
period od 01.09.2021. godine do 31.08.2022. godine sa naznačenim ukupnim iznosom plaćenih troškova za 
navedeni period (treba da sadrži i sljedeće podatke: ime i prezime i JMB podnosioca prijave i djeteta koje boravi 
u predškolskoj ustanovi a na koje se prijava odnosi, broj ugovora koji je potpisan sa predškolskom ustanovom 
za period od 01.09.2021. do 31.08.2022. godine) (original), 

 Izjava podnosioca prijave ovjerena kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da nije bio korisnik 
sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim 
ustanovama odobrnih iz budžeta drugih nivoa vlasti za period od 01.09.2021. godine do 31.08.2022. godine 
(original), 

 Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 
 Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva (original ili 

ovjerena kopija), 
- tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini posljednje tri 
mjesečne plate,  
- ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca, 
- za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 
2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2021. godinu, 

 Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim prihodima i 
visini dodatnih prihoda ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 

 Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne vode na 
evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave Poreske uprave za sve nezaposlene članove 
domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija), 

 Samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje status samohranog 
roditelja (Izvod iz matične knjige rođenih za roditelja (original ili ovjerena kopija) ili druga dokumentacija kojom 
se dokazuje status samohranog roditelja), 

 Kopiju tekućeg računa podnosioca prijave (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke sa jasno naznačenim 
brojem tekućeg računa). 
 
Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,  zaokružuje/obilježava 

ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost  svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se 
koristiti prilikom vrednovanja prijave.  
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Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da sam saglasan/na da Ministarstvo za 
kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona moje lične podatke sadržane u ovom Prijavnom obrascu i 
dokumentaciju dostavljenu uz ovaj Prijavni obrazac može obrađivati dok za to postoje objektivni razlozi 
kao i da su gore navedeni podaci istiniti, što potvrđujem potpisom  
 
Mjesto: ................................    Datum: ................................ 
               
      
                   
              .................................. 
                            (potpis podnosioca prijave) 
 

Prijavni obrazac se popunjava posebno za svako dijete za koje se traži refundacija dijela troškova smještaja 
i boravka djece u predškolskim ustanovama. 

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

Starosna dob  od 18 do 35 godina starosti znači da podnosilac prijave može biti lice koje  je u trenutku 
podnošenja prijave napunilo 18 godina života i koje nije navršilo 35 godina života. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                            
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                   

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

 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

TUZLA CANTON 
Ministry of  Culture, Sports and Youth  

 

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

PRIJAVNI OBRAZAC 
614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama 

(za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj 
unaprjeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu) 

Naziv  pravnog lica   

Datum registracije pravnog 
lica  

Ime i prezime i funkcija 
odgovornog lica   

Djelatnost koju pravno lice 
obavlja 

 

Adresa, poštanski broj i 
mjesto   

Telefon /fax/ e – mail   

Šifra i vrsta djelatnosti  

Naziv banke-filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
adresa 

  

Broj transakcijskog računa 
banke                  

Identifikacioni broj (ID broj)               

 
 
 
 
 
Namjena korištenja 
sredstava i traženi iznos 
sredstava 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namjena 

Traženi iznos 
sredstava od 
Ministarstva 

(KM) 

Napomena: Maksimalni 
iznos sredstava po 

namjeni ne smije iznositi 
više od (KM): 

  3.000,00   

Ukupan iznos neophodan za 
realizaciju projekta  
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Finansiranje projekta  

a Vlastita ulaganja KM 

b Traženi iznos sredstava od 
Ministarstva KM 

c Sredstva Grada/Općine KM 

d Ostala sredstva budžeta KM 

e Sredstva FBiH KM 

f Sredstva BiH KM 

g Ostala sredstva KM 

Ukupna vrijednost projekta: KM 

 

 
 

 
Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,  

zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost  svih unesenih podataka. 
Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.  

 
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, 

korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok 

Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja  
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu): 
 
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 
 

 Izvod iz registra koje vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, ne stariji od tri 
mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 

 Uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija), 
 Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od 

tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 
 Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za udruženja registrovana do 

31.12.2021. godine (ovjerena kopija), 
 Program rada za 2022. godinu, 
 Popunjen Obrazac prijedloga projekta za omladinska udruženja za sufinansiranje po Javnom 

pozivu za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima u 2022. godini“, 
 Za projekat koji se provodi u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno 

nadležnog ministarstva, 
 Dokaz o realizovanim projektima,u oblasti mladih, iz prethodnog perioda, bez obzira na to od 

koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o realizovanim projektima izdatim od 
strane finansijera, fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal), 

 Dokaz da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne 
samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona. 

 
DODATNA DOKUMENTACIJA 

 Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji (original ili ovjerena fotokopija), 
 Potpisan ugovor o sufinansiranju ili drugi dokaz o sufinansiranju projekata – odluka i sl. 

(original ili ovjerena fotokopija). 
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         Mjesto: ................................ 
        
         Datum: ................................ 
              MP 
     (ovjeriti pečatom )      
                   
                                      .................................. 
                    (potpis odgovornog lica) 

korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list 
papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti 
sa potpisom i pečatom. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                            

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                   

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

 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

TUZLA CANTON 
Ministry of  Culture, Sports and Youth  

 

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

PRIJAVNI OBRAZAC 
614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama 

(finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za projekte iz Strategije prema 
mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-

2027.) 

Naziv  pravnog lica   

Datum registracije pravnog 
lica  

Ime i prezime i funkcija 
odgovornog lica   

Djelatnost koju pravno lice 
obavlja 

 

Adresa, poštanski broj i 
mjesto   

Telefon /fax/ e – mail   

Šifra i vrsta djelatnosti  

Naziv banke-filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i 
adresa 

  

Broj transakcijskog računa 
banke                  

Identifikacioni broj (ID broj)               

 
 
 
 
 
Namjena korištenja 
sredstava i traženi iznos 
sredstava 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namjena 

Traženi iznos 
sredstava od 
Ministarstva 

(KM) 

Napomena: Maksimalni 
iznos sredstava po 

namjeni ne smije iznositi 
više od (KM): 

  20.000,00 KM 

Ukupan iznos neophodan za 
realizaciju projekta        
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Finansiranje projekta  

a Vlastita ulaganja KM 

b Traženi iznos sredstava od 
Ministarstva KM 

c Sredstva Grada/Općine KM 

d Ostala sredstva budžeta KM 

e Sredstva FBiH KM 

f Sredstva BiH KM 

g Ostala sredstva KM 

Ukupna vrijednost projekta: KM 

 

 
 

 
Napomena: Podnosilac prijave obavezno popunjava rubrike Prijavnog obrasca,  

zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost  svih unesenih podataka. 
Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.  

 
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrasca postoji potreba za dodatnim prostorom, 

korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok 

Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja  
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu): 
 
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 
 

 Izvod iz registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravoduđa i uprave Tuzlanskog kantona ili 
izvod iz registra Fondacija koje vodi Federalno ministarstvo pravde (original ili ovjerena 
kopija), 

 Uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija), 
 Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od 

tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), 
 Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za nevladine organizacije registrovane 

do 31.12.2021. godine (ovjerena kopija), 
 Program rada za 2022. godinu, 
 Popunjen Obrazac prijedloga projekta za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija po 

Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima u 2022. godini“, 
 Za projekat koji se provodi u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno 

nadležnog ministarstva, 
 Dokaz o realizovanim projektima,u oblasti mladih, iz prethodnog perioda, bez obzira na to od 

koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o realizovanim projektima izdatim od 
strane finansijera, fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal). 

 
OBAVEZNA DODATNA DOKUMENTACIJA 

 Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji (original ili ovjerena fotokopija), 
 Potpisan ugovor o sufinansiranju ili drugi dokaz o sufinansiranju projekata – odluka i sl. 

(original ili ovjerena fotokopija). 
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         Mjesto: ................................ 
        
         Datum: ................................ 
              MP 
     (ovjeriti pečatom )      
                   
                                     .................................. 
                                   (potpis odgovornog lica) 

korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list 
papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti 
sa potpisom i pečatom. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                            

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                   

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

 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

TUZLA CANTON 
Ministry of Culture, Sports and Youth  

 

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

FORMAT IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA  
614300 – TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 

(za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja/nevladinih organizacija 
koji će imati za cilj unaprjeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u 

Tuzlanskom kantonu) 

Naziv pravnog lica   

Ime i prezime odgovornog lica   

Adresa, poštanski broj i sjedište 
pravnog lica   

Telefon /fax/e – mail     

Naziv banke - filijale u kojoj je 
otvoren transakcijski račun i adresa   

Identifikacioni broj (ID broj)               

Broj ugovora o dodjeli sredstava  

Iznos odobrenih sredstava od 
Ministarstva za kulturu, sport i 
mlade Tuzlanskog kantona po 
projektu za kojeg se podnosi 
izvještaj 

 

Iznos vlastitog finansiranja  

Datum uplate sredstava iz Budžeta 
Tuzlanskog kantona  

Datum početka realizacije projekta  

Datum završetka realizacije  
projekta 

 

 
 
 
Namjena korištenja odobrenih 
sredstava 
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Opis provedenih aktivnosti na realizaciji projekta 

 

Efekti ostvareni realizacijom konkretnih aktivnosti projekta 

 
(Opišite efekte ostvarene 
realizacijom projekta) 
 
 
 

 Osiguranje implementacije programskih ciljeva omladinskog 
udruženja/nevladine organizacije (Opisati) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 broj sudionika (direktnih i indirektnih) koji su uključeni u projekat 

(Opisati) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 osigurana saradnja sa drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama 

 
(Opisati) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ostali efekti 
 
(Opisati) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Problemi tokom realizacije projekta 

(Molimo opišite probleme sa kojima ste se 
susreli u realizaciji projekta)  

Naredni plan 

(Molimo opišite aktivnosti koje planirate 
realizirati u narednom periodu, na koji način i 
koja vrsta podrške Vam je potrebna za 
realizaciju planova) 
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Napomena: Korisnik sredstava obavezno popunjava rubrike Formata izvještaja o utrošku 

sredstava,  zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih 
podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja opravdanosti korištenih 
sredstava.  

Dokumentacija prihvatljiva za pravdanje dodijeljenih nepovratnih novčanih sredstava: (račun sa 
fiskalnim računom, ugovori, ugovor sa dokazom o plaćenim porezima i doprinosima, izvod sa bankovnog 
računa kao dokaz o plaćanju za definisane namjene sredstava, dokaz o izvršenoj uplati – uplatnica, 
blagajnički nalog). 

Svi dokumenti koji se dostavljaju u svrhu pravdanja namjenskog utroška sredstava moraju biti u 
originalu ili ovjerenoj fotokopiji izdatoj od strane nadležnih upravnih organa ili notara. 

Uz Format izvještaja o utrošku sredstava potrebno je dostaviti dokaze čime se potvrđuju navodi iz 
Prijavnog obrasca Korisnika sredstava. 

Format izvještaja o utrošku sredstava je sastavni dio ugovora kojeg Ministarstvo potpisuje sa 
Korisnikom sredstava. U slučaju da prilikom popunjavanja Formata izvještaja o utrošku sredstava postoji 
potreba za dodatnim prostorom, Korisnici sredstava koji preuzmu Format izvještaja u elektronskoj formi 
redove mogu proširivati po potrebi, dok se za Format izvještaja o utrošku sredstava u pisanoj formi, u 
slučaju potrebe, može koristiti dodatni list papira na kojem će se  navesti naziv podataka (prva kolona) koji 
se dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i pečatom. 

 
 

Mjesto i datum M. P. Podnosilac izvještaja 
 
 

______________________ 

  
 

______________________ 

Dodatni komentari 

(Molimo upišite dodatne komentare za koje 
smatrate da su bitni prilikom evaluacije i 
izvještavanja o sprovedenom projektu)  

 

Finansijski izvještaj 

Rb Aktivnost/ Stavka Jed. 
mjere 

Koli-
čina 

Cijena 
po 

jedinici 
(KM) 

Ukupno 
(KM) 

Vlastita 
sredstva 

(KM) 

Sredstva 
iz drugih 

izvora 

Zahtijevana 
sredstva 

Ministarstva za 
kulturu, sport i 

mlade Tuzlanskog 
kantona 

(KM) 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

UKUPNO     
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На основу чланoва 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене  новине  Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 19.04.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о именовању Комисије за реализацију Пројекта 

подизања јединствених спомен обиљежја шехидима - 
погинулим борцима оружаних снага Републике Босне и 

Херцеговине у рату 1992. - 1995. године

Члан 1.
Овом одлуком именује се Комисија за реализацију 

Пројекта подизања јединствених спомен обиљежја 
шехидима - погинулим борцима  оружаних снага  Републике  
Босне и Херцеговине у рату 1992. - 1995. године (у даљем 
тексту: Комисија).

Члан 2.
(1) Комисија има предсједника и три члана.
(2) Предсједник и чланови Комисије имају замјенике.

Члан 3.
Комисију сачињавају:
1. Разим Омеровић - представник Савеза 

организација породица шехида – погинулих 
бораца Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Савез), предсједник

2. Зоран Благојевић - министар за борачка питања, 
представник Владе Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Влада Кантона), члан

3. Хајрудин Механовић - министар унутрашњих 
послова, представник Владе Кантона, члан

4. Нермин Хасић - бригадир, представник 2. 
пјешадијског (ренџерског) пука Оружаних снага 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ОС БиХ), 
члан

5. Сабира Мићановић - представник Савеза, замјеник 
предсједника

6. Џемила Заимовић - представник Владе Кантона, 
замјеник члана

7. Едина Гарчевић - представник Владе Кантона, 
замјеник члана и

8. Алмир Кулаглић - мајор, представник ОС БиХ, 
замјеник члана.

Члан 4.
У оквиру свог дјелокруга рада Комисија:
а) обавезно припрема све радње које се укажу као 

неопходне за реализацију Пројекта и
б) одлучује о захтјевима који се односе на изградњу 

спомен обиљежја бораца и стратишта невиних жртава 
рата на подручју Тузланског кантона.

Члан 5.
(1) Комисија се састаје по потреби и ради у сједницама.
(2) Комисија одлучује већином гласова.

Члан 6.
Стручне и оперативне послове за Комисију обавља 

Министарство за борачка питања Тузланског кантона.

Члан 7.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

именовању Комисије за реализацију Пројекта подизања 
јединствених спомен обиљежја шехидима - погинулим 
борцима оружаних снага Републике  Босне и Херцеговине 
у рату 1992. - 1995. године („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 11/16, 7/18, 9/19 и 11/19 ).

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА  И  ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-5834/22
Тузла, 19.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

443
На основу члана 16. Закона о допунским правима 

бранилаца и чланова њихових породица - други пречишћен 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 10/20), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
19.04.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о остваривању повољнијих услова за самозапошљавање 
и запошљавање бранилаца и чланова њихових породица 

на подручју Тузланског кантона

I Основна одредба

Члан 1.
(Предмет)

Овом одлуком се утврђују начин обезбјеђења 
средстава  у сврху  остваривања повољнијих услова  за 
самозапошљавање и запошљавање бранилаца и чланова 
њихових породица, корисници права на средстава, услови, 
критерији и поступак додјеле истих, као и друга питања од 
значаја за остваривање овог права на подручју Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Кантон).

II Извори и намјена средстава 

Члан 2.
(Финансијска средства)

(1) Финансијска средства (у даљем тексту: средства) у 
сврху остваривања повољнијих услова за самозапошљавање 
и 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. 

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 пречишћен 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, број: 10/20, 
у даљем тексту: Закон) која се налазе у 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.



Петак, 20.05.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 10 - Страна 1177Петак, 20.05.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 10 - Страна 1177

(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“, број: 75/21), 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 обрта („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 66/09, 38/10 и 16/12) 
или  

б) привредна друштва регистрована код надлежног 
органа сходно Закону о привредним друштвима (,,Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 81/15 и 75/21).

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 у евиденцији 
Службе води као незапослено лице дуже од тридесет 
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 запошљавања 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, 90/17 и 29/22) 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, 90/17 и 29/22).

III Лица која могу поднијети захтјев

Члан 5.
(Лица која могу поднијети захтјев)

(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:

а) 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 које обавља 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 обрта, а које 
намјерава извршити запошљавање лица из члана 3. став 
(1) ове одлуке.

(2) Лице из става (1) овог члана може поднијети захтјев  
само за један грант.

IV Самозапошљавање

Члан 6.
(Услов за остваривање права на самозапошљавање)

Право на подношење захтјева лице из члана 5. став (1) 
тачка а) ове одлуке, може остварити под условом да:   

а) је пријављено 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 или 

б) је у року из тачке а) овога члана регистровало 
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 
лице из члана 5. став (1) тачка а) ове одлуке које:

а) је у периоду од пет година прије објаве јавног позива 
користило бесповратна средстава, односно кредите за 
самозапошљавање/запошљавање из средстава Буџета, а 
није испоштовало уговорене обавезе,

б) је у периоду од пет година прије објаве јавног позива 
користило бесповратна средстава, односно кредите на 
самозапошљавање/запошљавање у складу са програмима 
Службе, а није испоштовало уговорене обавезе,

ц) има неизмирених доспјелих обавеза по основу јавних 
прихода, 

д) би извршило регистрацију дјелатности која спада у 
област приређивања игара на срећу,

е) би извршило регистрацију дјелатности на мало 
одјећом у специјализованим продавницама (ТР бутик), 

ф) би извршило регистрацију пружања угоститељских 
услуга из скупине „барови“ врсте „цаффе бар“, односно 
припреме и услуживања пића и

г) је у периоду од момента објављивања јавног позива 
па до потписивања уговора засновало радни однос код 
другог послодавца.

(2) Лице из члана 5. став (1) тачка а) ове одлуке 
средства за самозапошљавање може користити само 
једном и исти се не може појавити за додјелу нових 
средстава за самозапошљавање по новим јавним позивима 
Министарства.

Члан 8.
(Утврђивање реда првенства код самозапошљавања)

 Ред првенства за додјелу средстава, по овој одлуци, 
утврђује се према броју бодова који припадају лицу из 
члана 5. став (1) тачка а) ове одлуке који испуњава потребне 
услове, према слиједећим критеријима:

а) врста дјелатности,
б) бранилачки статус, 
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 дјелатност)

Бодови по основу врсте дјелатности припадају на начин 
како слиједи:

а) 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) лицу у статусу  члана породице шехида, погинулог, 
умрлог, несталог браниоца ........................................................96 бодова,

б) лицу у статусу  ратног војног инвалида за сваки 
започети мјесец учешћа у ОСБиХ од дана ступања до 
23.12.1995. године ................................................................................. 1 бод  и
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ц) лицу у статусу  демобилисаног браниоца за сваки  
започети мјесец у ОС БиХ од дана ступања до момента 
демобилизације ............................................................................................1  бод.

(2) Лицу 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) Лицу у статусу ратног војног инвалида, поред 
бодова из члана 10. ове одлуке, на основу утврђеног 
процента инвалидности по 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) Лицу у статусу члана породичног домаћинства 

ратног војног инвалида по овој одлуци припада половина 
бодова утврђених ставом (1) овог члана.

Члан 12.
(Бодови по основу признања у ОС БиХ)

(1) Лицу  као добитнику највишег ратног признања 
и одликовања, поред бодова из чланова 10.  ове одлуке, 
припадају и бодови како слиједи:

а) Значка „Златни љиљан“, Ред хрватског тролиста, Орден 
слободе, Ред бана Јелачића, Орден Хероја ослободилачког 
рата, Ред Николе Субића-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) Лицу у статусу члана породичног домаћинства 

добитника највишег ратног признања и одликовања, по овој 
одлуци припада половина бодова утврђених ставом (1) овог 
члана.

Члан 13.
(Бодови по основу дужине пријаве                                     

на евиденцији Службе)
По основу последње пријаве на евиденцији Службе 

лицу 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 лица имају 
исти укупан број бодова, предност код додјеле средстава 
има лице који је дуже пријављено на евиденцији Службе, 
односно у случају исте дужине пријаве на евиденцији 
приоритет се утврђује следећим редослиједом: 

а) члан породице шехида погинулог браниоца,  
б) ратни војни инвалид према већем проценту 

инвалидитета, 

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 одредаба ове 

одлуке, лице из члана 5. став (1) тачка б) и ц) може остварити 
под условом да:

а) је регистровано 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 

запослило лица из члана 3. став (1) ове одлуке, 
д) је по структури капитала са најмање 51% приватног 

капитала, 
е) да је измирило или уговором репрограмирало обавезе 

према фондовима (порези и доприноси) закључно са 31.12. 
претходне године, 

ф) да је за реализацију пословног програма обезбиједио 
властита средства најмање од 50% предвиђених улагања у 
инвестицију и

г) у последњих шест мјесеци, до дана објављивања 
јавног позива па до истека уговорног периода, није смањило 
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 лице из члана 5. став (1) тачке 
б) и ц) ове одлуке које:

а) је у периоду од пет година прије објаве јавног 
позива користило кредитна или бесповратна средства из 
потицајних мјера Службе, буџета било којег нивоа власти, а 
није испоштовао обавезе у складу са закљученим уговором, 
односно није запослило предвиђени број радника и не 
враћа редовно додјељена средства, 

б) је у периоду од пет година прије објаве јавног позива 
користило средства за самозапошљавање/запошљавање 
по претходним програмима овог Министарства, а за иста 
није истекао уговорени рок,

ц) не измирује редовно обавезе по основу јавних 
прихода,

д)  је евидентирано 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 област 

приређивања игара на срећу,
г) је у статусу органа управе и управних организација, 

служби за управу, других органа и институција Кантона града 
и општина, јавних установа и других правних 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,
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и) је у ранијем периоду користило позајмице од Владе 
Кантона, а исте није вратио или на други начин регулисао,

ј) има регистровану дјелатност пружања угоститељских 
услуга из скупине „барови“ врсте „цаффе бар“ и

k) има регистровану дјелатности на мало одјећом у 
специјализованим продавницама (ТР бутик).

Члан 17.
(Утврђивање реда првенства код запошљавања)
Ред првенства за додјелу средстава лицу из члана 5. 

став (1) тачкe б) и ц) ове одлуке, утврђује се према броју 
бодова који му припадају, према сљедећим критеријима:

а) 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: 

а) пословни програм у чијем финансирању је властито 
учешће од 80% и више, без обзира нa 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

e) пословни програм у чијем финансирању је властито 
учешће до  50,00%  .......................................................................................1 бод.

Члан 19.
(Бодови по основу врсте дјелатност)

Бодови по основу врсте дјелатности припадају на начин 
како слиједи

а) производна дјелатност............................................50 бодова и 
б) услужна дјелатност.......................................................10 бодова.

Члан 20.
(Бодови по основу броја новоупослених лица)
(1) За свако новоупослено лице из члана 3. став (1) ове 

одлуке, лицу из члана 5. став (1) тачкe б) и ц) ове одлуке 
припада по 5 бодова.

(2) Минималан број новоупослених лица у директној је 
вези са висином одобреног гранта средстава, а утврђен је 
Програмом из члана (2) став (2) ове одлуке.

(3) Новоупослено лице се мора водити у евиденцији 
Службе минимално тридесет дана непрекидно и 
непосредно прије новог запошљавања код лица из члана 5. 
став (1) тачкe б) и ц) ове одлуке.

Члан 21.
(Приоритет код истог броја бодова на запошљавање)

Уколико на прелиминарној ранг листи из члана 25. ове 
одлуке, два или више лица имају исти укупан број бодова, 
приоритет се даје лицу које:

а) запошљава већи број новоупослених 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 јавних позива, за сваку 
буџетску годину, доноси Министарство.

(2) Текст јавног позива утврђује Министарство.
(3) Јавни позив обавезно садржи податке о:
а) лицима који имају право на подношење пријаве,
б) условима за остваривање права, 
ц) ограничењима за остваривање права,
д) начину кориштења средстава,
максималном износу средстава која се могу одобрити, 
ф) документацији неопходној за одлучивање таксативно 

утврђеној у Прилогу, који је саставни дио ове одлуке и
г) року од када и до када и коме се пријаве могу  поднијети.
(4) Јавни позиви за самозапошљавање и запошљавање 

се објављује на веб-страници Владе Кантона, у којима се 
наводи датум од када  почиње рок за предају документације.  

(5) Јавни позиви се објављују на огласној плочи 
Министарства и огласним плочама надлежних градских/
општинских служби за борачко-инвалидску заштиту.

(6) Поред објављивања из ставoва (4) и (5) овога члана, 
савези и удружења бранилаца и чланова њихових породица 
на кантоналном, градском и општинском нивоу могу 
оглашавање вршити на својим огласним плочама и на други 
начин, у складу са својим могућностима и потребама.

Члан 23.
(Подношење захтјева)

(1) Пријава са потребном документацијом подноси се 
Министарству у року од 30 дана  од дана објављивања јавног 
позива из члана 22. став (4) ове одлуке, на веб-страници 
Владе Кантона, односно рока наведеног у јавном позиву.

(2) Обрасци пријаве за самозапошљавање (Анеkс 1.) и 
запошљавање (Анеkс 6.), обрасци пословног програма за 
самозапошљавање (Анеkс 3.) и запошљавање (Анеkс 8.), 
изјаве  за самозапошљавање (Анеkс 4.) и запошљавање 
(Анеkс 9.), пуномоћ  за самозапошљавање (Анеkс 5.) и 
запошљавање (Анеkс 10.)  саставни су дио ове одлуке.

(3) Уз образац пријаве става (2) овог члана одлуке, лице 
је обавезно приложити сву документацију која је прописана 
у прилогу ове одлуке (Анеkс 2. и Анеkс 7.) и чини саставни 
дио ове одлуке.  

(4) Чињенице и докази из пријава се узимају у 
разматрање онакви какви су постојали у моменту - дану 
закључивања јавних  позива. 

(5) Изузетно, у случају поновљања јавног позива, пријава 
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.
(Именовање, састав и мандат  Комисије)

(1) Поступак додјеле средстава проводи Комисија коју 
именује министар за борачка питања (у даљем тексту: 
министар).

(2) Комисија има три члана и чине је представници 
Министарства.

(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 пријави 
провјеравају на лицу мјеста.

(2) Комисија је обавезна приликом провјеравања 
чињеница на лицу мјеста сачинити записник  који потписују 
сви присутни чланови комисије и лице.
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(3) Комисија утврђује укупан број бодова по свим 
основама из ове одлуке и сачињава двије засебне 
прелиминарне ранг листе, и то:

(а) Прелиминарна ранг листа лица из члана 5. став (1) 
тачка а) ове одлуке и

б) Прелиминарна ранг листа лица из члана 5. став (1) 
тачкe б) и ц) ове одлуке.

(4) Прелиминарне ранг листе из става (3) овог члана 
обавезно садрже: тачан назив, односно име  лица, 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 плочи Министарства 
и огласним плочама надлежних градских/општинских 
служби за борачко-инвалидску заштиту.

(6) Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија 
не узима у разматрање, а лица се  о истом обавјештавају 
путем двије засебне листе, којима су наведени разлози  
неразматрања.

Члан 26.
(Поступак по приговору)

(1) На листе из члана 25. ставoви (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 лицу 
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) Лицима са коначних ранг листи 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 лицима закључује уговор којим се 
ближе уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.

(2) 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.

(3) Лице које у року из става (2) 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.

(4) 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 лицу за самозапошљавање и 
запошљавање могу се исплатити тек када исти потпише 
уговор  из члана 28. став (1) ове одлуке којим се обавезује 
да ће иста утрошити намјенски према поднесеном захтјеву.

(2) Лице је обавезно у року од 30 дана, од дана 
потписивања уговора из члана 28. ове одлуке писмено, 
уз достављање одговарајућег доказа, затражити  уплату 
одобрених средстава.

(3) Лице је  обавезно  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) Лице  које 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 одустало 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 исплаћује 
се лицу 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 каква 
куповина од лица са  којим је у крвном сродству  у правој 
линији.

(3) Средства одобрена за запошљавање исплаћују 
се лицу према достављеном предрачуну или рачуну за 
плаћање основних средстава за рад, набавку опреме алата, 
репроматеријала и др., за плаћање пореза и доприноса за 
новоупослена лица и др.

(4) У реализацији одобрених средстава 20% средстава 
од укупог одобреног износа, може се користити за остале 
трошкове који нису наведени у ставoвима (1), (2) и (3) 
овога члана.  

Члан 31.
(Обавезе подносиоца захтјева који се самозапошљава)

(1) Лице које се самозапошљава дужно 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 регистрoвaне дјелатности 
по основу које је лице остварило право на средства дужно 
је у року од три дана од дана престанка рада, о томе 
обавијестити Министарство.

(3) Ако наступе околности услијед којих дође до 
престанка обављања  регистроване дјелатности, лице које се 
самозапошљава дужно је 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 и закљученим уговором, изузев у случају 
више силе (елементарне непогоде, земљотреси, пожари), 
политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), 
доношење прописа који директно утичу на пословање, 
болест или смрт, итд.
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Члан 32.
(Обавеза подносиоца захтјева који запошљава)
(1) Лице 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 неоправданих 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 осигуравају 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 
(замјенском) 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 лице није поступило 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. 

VIII Контрола и надзор

Члан 34.
(Контрола и надзор)

(1) Управни и финансијски 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  осигуравања повољнијих 
услова за запошљавање  бранилаца и чланова њихове 
породице („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
10/21).

Члан 36.
(Ступање на снагу)

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-04-7165/22
Тузла, 19.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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ANEX 1. 
OBRAZAC   PRIJAVE 

po javnom pozivu za učešće u projektu  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 sredstva) 
 
Prijedlog zatvaranja finansijske konstrukcije:                 
R. br. IZVOR FINANSIRANJA IZNOS 

1. Sopstvena sredstva  

2. Nedostajuća sredstva  

3. UKUPNA VRIJEDNOST POSLOVNOG 
PROGRAMA 

 

 
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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ANEX 2. 
 

Popis potrebne dokumentacije 
po javnom pozivu za učešće u projektu SAMOZAPOŠLJAVANJA  

branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona  
Redni 
broj: 

Naziv dokumenta Organ koji ga izdaje dokument 

1. Dokaz da je prijavljen na evidenciju Službe za 
zapošljavanje neprekidno i neposredno duže od 30 
dana prije objavljivanja javnog poziva (original ili 
ovjerena fotokopija) 

JU Služba za zapošljavanje  
 

2. Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog 
organa odakle se jasno može utvrditi da je obrt 
registriran i oblik vođenja djelatnosti ili dokaz da je 
u toku postupak registracije (original ili ovjerena 
fotokopija) 

Nadležni gradski/općinski organ 

3. Poslovni program za obavljanje djelatnosti (ANEX 
V priloga)  

Ministarstvo za boračka pitanja TK 
 

4. Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji: 
(original ili ovjerena fotokopija) 

a)   za korisnika prava u statusu, PŠ-PB poslednje 
rješenje na snazi,  
 
b) za korisnika prava u statusu RVI: 

1. poslednje rješenje na snazi o priznatom 
svojstvu RVI  
2. uvjerenje o dužini učešća u OS BIH 

FMB 3 obrazac  

c) za korisnika prava u u statusu DB: 
1.  uvjerenje o dužini učešća u OS BiH, 

 
d) za korisnika prava u statusu dobitnika ratnog 

priznanja i odlikovanja: 
1. poslednje rješenje na snazi  
2. uvjerenje o dužini učešća u OS BIH 

FMB 3 obrazac  

e) lica u statusu djeteta i supružnika nosioca 
prava: 

1. poslednje rješenje na snazi nosioca 
prava,  
2. uvjerenje o dužini učešća u OS BiH 
3. izvod iz matične knjige rođenih 
podnosioca zahtjeva 
4.  izvod iz matične knjige vjenčanih 
podnosioca zahtjeva i 
 

f) lice u statusu udove supružnika korisnika 
prava: 

 
Gradska/općinska služba nadležna za 
boračko invalidsku zaštitu (tč.a) 
Gradska/općinska služba nadležna za 
boračko invalidsku zaštitu (tč.1) 
  
Grupa za pitanja iz oblasti vojne 
evidencije (tč.1) 
 
 
Gradska/općinska služba nadležna za 
boračko invalidsku zaštitu (tč.1) 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gradska/općinska služba nadležna za 
boračko invalidsku zaštitu (tč.1) 
Grupa za pitanja iz oblasti vojne 
evidencije (tč.2) 
Gradska/općinska služba opću upravu 
i zajedničke poslove ( tč. 3. i 4.)  
 
 
 
 
Gradska/općinska služba nadležna za 
boračko invalidsku zaštitu (tč.1) 
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1. poslednje rješenje na snazi nosioca prava,  
2. uvjerenje o dužini učešća u OS BiH 
3. izvod iz matične knjige rođenih podnosioca 

zahtjeva 
4. izvod iz matične knjige vjenčanih podnosioca 

zahtjeva i 
5. ovjerena izjava sa dva svjedoka  da nije 

stupio/la vanbračnu zajednicu 

Grupa za pitanja iz oblasti vojne 
evidencije (tč.2) 
 
Gradska/općinska služba opću upravu 
i zajedničke poslove ( tč. 3., 4. i 5.)  
 

5. Uvjerenje  postojanju/nepostojanju  duga po 
osnovu javnih prihoda 

Porezna uprava F BiH  
Ispostave porezne uprave po Grada 
/općine   

6. Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje da 
podnosilac nije koristio  sredstva za  
samozapošljavanje u periodu od pet godina prije 
objave javnog poziva, a ako jeste da je ispoštovao 
ugovorene obaveze 

 JU Služba za zapošljavanje 
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ANEX 3. 
OBRAZAC POSLOVNOG PROGRAMA  

po javnom pozivu za učešće u projektu SAMOZAPOŠLJAVANJA  
branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona  

 
Naziv poslovnog plana : ________________________________________ 
 
Kratak opis  poslovnog plana:____________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Djelatnost: 

PROIZVODNA  ili   USLUŽNA 
(zaokružiti odabrano) 

 
Ukupna vrijednost poslovnog plana:  _______________________________ KM 
 
Za realizaciju poslovnog plana potrebna finansijska sredstva 
 

a) Vlastita sredstva: _____________________________________KM 
 

b) Sredstva od Ministarstva:______________________________KM 
 
1. Struktura ulaganja : 
 

a) Od vlastitih finansijskih sredstava nabavit ću i/ili sam već nabavio: 
(naznačiti poimeničan naziv, opreme, alata, inventara, repro materijala i dr.izdataka po 
količini, cijeni i vrijednosti). 
 
RB Naziv  Količina Cijena Iznos u KM 

     

     

                                                                        UKUPNO .........................KM 
 

b) Od očekivanih finansijskih sredstava Ministarstva nabavit ću: 
(naznačiti poimeničan naziv, opreme, alata, inventara, repro materijala i dr.izdataka po 
količini, cijeni i vrijednosti). 

 
RB Naziv  Količina Cijena Iznos u KM 

     

     

                                                                      UKUPNO .........................KM 
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2. Projekcija PRIHODA za mjesec ili godinu dana ili ciklus : 
(naznačiti poimenično prodate proizvode i robe i/ili usluge po količini, cijeni i           
vrijednosti). 

 
RB Naziv  Količina Cijena Iznos u KM 

     

     

                                                                         UKUPNO .........................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 ). 

 
RB Naziv  Količina Cijena Iznos u KM 

     

     

                                                                         UKUPNO .........................KM 
 
4. EFEKTI realizacije Biznis plana 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 plana,  tačke 1., 2. i  3. se mogu proširiti sa 
neophodno potrebnim novim alinejama. 
 
 
   Mjesto i datum                                                             Potpis podnosioca zahtjeva 
 
 
...............................                                                         ............................................. 
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ANEX 4. 
 
 
___________________________________________ 

(prezime, ime jednog roditelja, ime) 
___________________________________________ 
(adresa stanovanja-ulica, broj, poštanski broj i mjesto) 
___________________________________________ 

       (broj kontakt telefona, e-mail) 
 
 

I  Z  J  A  V  A  
po javnom pozivu za učešće u projektu  SAMOZAPOŠLJAVANJA  

branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona  
 

 
 Ja, ___________________________________________ iz  grada/općine _____________,  
                                 (prezime, ime jednog roditelja, ime) 
 
pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da:  

 
 

a) neću koristiti sredstva za poticaj samozapošljavanja po programima drugih ministarstava 
Tuzlanskog kantona  

b) neću koristiti  sredstva na podsticaj samozapošljavanja po programima Javne ustanove 
“Službe za zapošljavanje” Tuzlanskog kantona, 

c) da ću u roku od 30 dana od momenta potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih 
finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za samozapošljavanje započeti 
realizaciju Programa 

d) da ću djelatnost za koju su mi odobrena bespovratna finansijska sredstava  obavljati 
najmanje 24 mjeseci   

 
 
 

Napomena:    
Izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara i predaje 
se kao original. 
 
 
 
Dana__________2022. godine         DAVALAC IZJAVE 

      
                     
________________________ 
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ANEX  5. 

 
 

PUNOMOĆ 
po javnom pozivu za učešće u projektu  SAMOZAPOŠLJAVANJA  

branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona  
 

Kojom ja________________________________________________________________  
                                (Prezime, ime jednog roditelja, ime, JMB)                      

 
iz _______________________________________________________ 
 
                          (Adresa prebivališta, ulica, broj, općina, grad, telefon)                      
 
Kao osoba ovlaštena za zastupanje_________________________ 
(naziv , sjedište poslovnog subjekta  
 
Opunomoćujem : 
 

1. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, iz Tuzle, Ulica Rudarska broj: 65. , da  u 
naredna 24 mjeseca može zatražiti i koristiti moje podatke o uplaćenom porezu i  doprinosima 
iz ličnih primanja iz operativnih evidencija koje vodi mjesno nadležna Porezna ispostava. 

                         
2.  Poreznu upravu, poreznu ispostavu..............................., da iz svojih operativnih evidencija u 

naredna 24 mjeseca, Ministarstvu za boračka pitanja dostavlja moje podatke o uplaćenom 
porezu i doprinosima iz ličnih primanja                         

 
3. Da ovu moju ponomoć, bez moje dalje volje i saglasnosti dostavi u Poreznu upravu, poreznoj 

ispostavi grad /općine na dalju realizaciju. 

 
 
Mjesto i datum                                                                  Potpis podnosioca punomoći 
 
...........................                                                                                   ................................................. 
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ANEX 6. 

 
OBRAZAC  PRIJAVE  

po javnom pozivu za učešće u projektu  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 IZNOS 

1. Sopstvena sredstva  

2. Nedostajuća sredstva  

3. UKUPNA VRIJEDNOST POSLOVNOG 
PROGRAMA 

 

 
Uz zahtjev prilažem dokumentaciju propisanu Prilogom 2.  za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu 
ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihovih porodica. 

 
  

    _________________________                M.P.                     __________________________ 
            Mjesto i datum                                                                  Potpis podnosioca zahtjeva 

a)

b)
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ANEX 7. 

Popis potrebne dokumentacije 
po javnom pozivu za učešće u projektu  ZAPOŠLJAVANJA  

branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona  
 
 

Redni 
broj: 

Naziv dokumenta Organ koji izdaje dokument 

1. Rješenje o registraciji privrednog društva odakle se 
jasno može utvrditi da je registriran i oblik vođenja 
djelatnosti (original ili ovjerena fotokopija) 

Kantonalni sud 

2. Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog 
organa odakle se jasno može utvrditi da je obrt 
registriran i oblik vođenja djelatnosti (original ili 
ovjerena fotokopija) 

Nadležni gradski/općinski organ 

3. Poslovni program za obavljanje djelatnosti (ANEX 
VI priloga)  

Ministarstvo za boračka pitanja 

4. Uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih 
obaveza i  direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO 
i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od 
Poreske uprave FBiH ne starije od tri mjeseca od 
dana podnošenja prijave (original ili ovjerena 
fotokopija) 

Uprava za indirektno oporezivanje,  
Porezna uprava F BiH  
Ispostave porezne uprave  
grada/općine 

5. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj  
(original ili ovjerena fotokopija) 
 

Porezna uprava F BiH  
Ispostave porezne uprave 
Grada/općine 

6. Potvrdu o izmirenju ili ugovorom reprogramiranih 
obaveza po osnovu poreza i doprinosa (iz Poreske 
uprave  - Kantonalni ured u Tuzli) 

Porezna uprava F BiH  
Ispostave porezne uprave  
Grada/općine 

7. Lista osiguranih lica za obveznika uključujući i 
podatak o odjavljenim licima i dokaz o razlozima 
odjave (odluka, rješenje,...) za poslednjih šest 
mjeseci do dana objavljivanja javnog poziva 

Porezna uprava F BiH  
Ispostave porezne uprave  
Grada/općine 

8. Uvjerenje  JU Službe za zapošljavanje da je ranije 
korištena sredstva za samozapošljavanje namjenski 
iskoristio 

 JU Služba za zapošljavanje 
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ANEX  8. 
OBRAZAC POSLOVNOG PROGRAMA 

po javnom pozivu za učešće u projektu  ZAPOŠLJAVANJA  
branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona  

 
 
Naziv  poslovnog plana : ________________________________________ 
 
Kratak opis  poslovnog plana:_______________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Djelatnost: 

PROIZVODNA  ili   USLUŽNA 
(zaokružiti odabrano) 

 
Ukupna vrijednost poslovnog plana :  _______________________________ KM 
 
Za realizaciju poslovnog plana potrebna finansijska sredstva 
 

a) Vlastita sredstva: _________________________________KM 
 

b) Sredstva od Ministarstva:____________________________KM 
 
1. Struktura ulaganja : 
 

c) Od vlastitih finansijskih sredstava već je nabavljeno i/ili nabavit ćemo: 
(naznačiti poimeničan naziv, opreme, alata, inventara, repro materijala i dr. sredstava po 
količini, cijeni i vrijednosti). 
 
RB Naziv  Količina Cijena Iznos u KM 

     

     

                                                                         UKUPNO .........................KM 
d) Od očekivanih finansijskih sredstava MBP TK nabavit ćemo: 

(naznačiti poimeničan naziv, opreme, alata, inventara, repro materijala i dr.sredstava po 
količini, cijeni i vrijednosti). 

 
RB Naziv  Količina Cijena Iznos u KM 

     

     

                                                                         UKUPNO .........................KM 
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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). 

 
RB Naziv  Količina Cijena Iznos u KM 

     

     

                                                                         UKUPNO .........................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). 

 
RB Naziv  Količina Cijena Iznos u KM 

     

     

                                                                         UKUPNO .........................KM 

4. EFEKTI realizacije Biznis plana 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 Investicionog projekta,  tačke 1., 2. i  3. se mogu proširiti sa 
neophodno potrebnim novim alinejama. 
 
 
Mjesto i datum                                                             Pečat i potpis podnosioca zahtjeva 
 
...............................                                                                  ....................................................... 
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ANEX 9. 

 
___________________________________________ 

         
       Naziv pravnog lica 

___________________________________________ 
(adresa ulica, broj, poštanski broj i mjesto) 

___________________________________________ 
        (broj kontakt telefona, e-mail) 

 
 

I  Z  J  A  V  A  
po javnom pozivu za učešće u projektu  ZAPOŠLJAVANJA  

branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona  
  
 Ja, ___________________________________________ iz  grada/općine _____________,  
                    (prezime, ime jednog roditelja, ime) 
 
Vlasnik ________________________________________  iz __________________ 
                                  
pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da:  

 
a) neću koristiti sredstva za poticaj zapošljavanja po programima drugih ministarstava 

Tuzlanskog kantona,  
b) neću koristiti  sredstva na podsticaj zapošljavanja po programima Javne ustanove “Službe za 

zapošljavanje” Tuzlanskog kantona, 
c) da ću u roku od 30 dana od momenta potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih 

finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje započeti 
realizaciju poslovnog programa, 

d) u periodu od pet godina prije objave ovog javnog poziva nisam koristio kreditna ili 
bespovratna sredstva iz poticajnih mjera budžeta bilo kojeg nivoa vlasti, odnosno da sam ista 
koristio i da sam ispoštovao ugovorene obaveze 

e) u periodu od pet godina prije objave ovog javnog poziva nisam koristio bespovratna sredstva 
iz poticajnih mjera budžeta bilo kojeg nivoa vlasti, odnosno da sam ista koristio i da sam 
ispoštovao ugovorene obaveze 

f) da ćemo primiti i prijaviti broj radnika koji će se  zaposliti 
g) da je ranije korištena kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Službe, budžeta bilo 

kojeg nivoa vlasti uredno izmirio/izmiruje, odnosno da ista nije koristio   
h) da ću djelatnost za koju su mi odobrena bespovratna finansijska sredstava  obavljati najmanje 

24 mjeseci   
Napomena:    
Izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara i predaje 
se kao original. 
 
Dana__________2022. godine          DAVALAC IZJAVE 

________________________ 
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ANEX  10. 

 
 

PUNOMOĆ 
po javnom pozivu za učešće u projektu  ZAPOŠLJAVANJA  

branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona  
 

Kojom ja________________________________________________________________  
                                                                    (Prezime, ime jednog roditelja, ime, JMB)                      

 
iz _______________________________________________________ 
                                 (Adresa prebivališta, ulica, broj, općina, grad, telefon)                      
 
Kao osoba ovlaštena za zastupanje_________________________ 
(naziv , sjedište poslovnog subjekta) 
 
Opunomoćujem : 
 

1. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, iz Tuzle, Ulica Rudarska broj: 65. , da  u naredna 
24 mjeseca može zatražiti i koristiti moje podatke o uplaćenom porezu i  doprinosima iz ličnih 
primanja iz operativnih evidencija koje vodi mjesno nadležna Porezna ispostava. 

                         
2.  Poreznu upravu, poreznu ispostavu..............................., da iz svojih operativnih evidencija u naredna 

24 mjeseca, Ministarstvu za boračka pitanja dostavlja moje podatke o uplaćenom porezu i 
doprinosima iz ličnih primanja                         

 
3. Da ovu moju ponomoć, bez moje dalje volje i saglasnosti dostavi u Poreznu upravu, poreznoj 

ispostavi grad /općine na dalju realizaciju. 

 
 
Mjesto i datum                                                                               Potpis podnosioca punomoći 
 
...........................                                                                            ................................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Петак, 20.05.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 10 - Страна 1195Петак, 20.05.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 10 - Страна 1195

444
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 
2022. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
23/21), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана   12.04.2022. године, доноси

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

Буџет Тузланског кантона за 2022. годину

I
Одобрава се усмјеравање дијела трансфера за посебне 

намјене у Буџет Тузланског кантона за 2022. годину, у сврху 
набавке рачунарске и информатичке опреме за Опћински 
суд у Сребренику, потрошачко мјесто - 15030009 у износу 
3.263,03 КМ, додијељеног од стране Града Сребреник.

II
Трансфер за посебне намјене из тачке I ове одлуке 

усмјерава се у Буџет Тузланског кантона за 2022. годину, 
у дијелу плана прихода по основу текућих трансфера  
повећањем планираних прихода у износу од 3.264,00 
КМ, на економском  коду  742115 - Примљени капитални 
трансфери од градова. 

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршит ће 
се повећање плана у дијелу распоред расхода/издатака 
по основу примљених трансфера, на  потрошачком мјесту 
15030009 – Опћински суд у Сребренику, на економском 
коду 821300 - Набавка опреме у износу 3.264,00 КМ, 
функционални код 0330. 

III
Оперативни план издатака на потрошачком мјесту 

15030009 - Опћински суд у Сребренику повећава се за 
износ уплаћених средстава на депозитни рачун Тузланског 
кантона у дијелу распореда расхода/издатака по основу 
примљених трансфера, на економском коду 821300 - 
Набавка опреме у износу од 3.263,03 КМ. 

IV
Задужује се Опћински суд у Сребренику да средства из 

тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2022. године.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија, Министарство правосуђа и управе и  Опћински 
суд у Сребренику.

VI
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: 02/1-11-7380-1/22
Тузла, 12.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 23/21), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2022. године,  доноси 

О Д Л У К У
о одобравању средстава са позиције „Текућа резерва“ - 

потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се новчана средства у износу од 2.600,00 

КМ (словима: двије хиљаде шест стотина конвертибилних 
марака и 00/100), Удружењу родитеља онеспособљене 
дјеце и онеспособљених лица ТК (УРОДИОЛ ТК), у сврху 
финансирања трошкова реновирања крова простора 
Дневног центра за пружање услуга корисницима и набавке 
потребног материјала.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће 

се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“, 
преко буџетске позиције 23010001 - Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитним организацијама. 

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће 

се у корист Удружења родитеља онеспособљене дјеце 
и онеспособљених лица ТК, жиро рачун број: 132-100-
03108324-34  отворен код НЛБ банке.

IV
Задужује се Удружење родитеља онеспособљене дјеце и 

онеспособљених лица ТК да  Министарству за рад, социјалну 
политику и повратак, 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 одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство за рад, социјалну политику и 
повратак.

VI
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: 02/1-11-10005/22
 Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОН

Ирфан Халилагић,с.р.

445
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 45. став (3) тачка 3. и 

446
На основу чланова  24. и 25. став (6) Закона  о државној 

служби у Тузланском кантону („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 и 8/21), 
а у вези са Одлуком о поступку разрјешења руководилаца 
самосталних управа и управних организација и управа и 
управних организација у саставу органа државне службе 
прије истека мандата („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 14/18), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2022. године,  доноси
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
 о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Пољопривредног завода Тузла

I
Муфид Клинчевић разрјешава се са позиције вршиоца 

дужности директора Пољопривредног завода, управне 
организације у саставу Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Тузланског кантона на лични 
захтјев, а радни однос у Пољопривредном заводу му 
престаје са 04.05.2022. године.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-30-13903/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

447
На основу члана 24. став (4) Закона  о државној служби 

у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 и 8/21),  Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2022. 
године,  доноси

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

Пољопривредног завода Тузла

 I
Фејзо Беговић,  именује се за вршиоца дужности 

директора Пољопривредног завода,  управне организације 
у саставу Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Тузланског кантона до именовања 
директора у складу са законом, а најдуже шест мјесеци, 
почев од 05.05.2022. године.

II
Именованом из тачке I овог рјешења припадају сва 

права, обавезе и одговорности директора Пољопривредног 
завода Тузла.

 III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-9954/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

I
Разрјешава се Управни одбор Јавне здравствене 

установе Универзитетски клинички центар Тузла и прије 
времена за које су именовани, у сљедећем саставу:

1. Недим Салибеговић, предсједник
2. Тарик Бакаловић, члан
3. Самир Хоџић, члан
4. Наида Морић, члан
5. Реџиба Шиљић Сагдати, члан
6. Харис Ђуг, члан
7. Садик Омеровић, члан

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-30-8085/22
Тузла, 20.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

449
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 11. Закона 
о преузимању права оснивача над Јавном установом Дом за 
дјецу без родитељског старања Тузла (,,Службене новине 
Тузланско – подрињског кантона”, број: 6/97 и ,,Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 9/15), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 20.04.2022. године, 
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Управног одбора Јавне установе Дом за 

дјецу без родитељског старања Тузла

I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе Дом за дјецу 

без родитељског старања Тузла, у сљедећем саставу:
1. Анела Хоџић, предсједник
2. Анес Мешић, члан
3. Џана Хаџибеговић - Шако, члан
4. Мирела Мемић, члан и
5. Тима Салиховић, члан

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-04-9946-1/22
Тузла, 20.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

448
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана  20.04.2022. године, доноси
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450
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Федерација Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03 и 65/13), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
20.04.2022. године, доноси

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

установе Дом за дјецу без родитељског старања Тузла

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Дом за дјецу 

без родитељског старања Тузла, на период најдуже до 90 
дана, у сљедећем саставу:

1. Дамир Газдић, предсједник,
2. Лејла Механовић, члан,
3. Ибрахим Хусејновић, члан,
4. Амела Тупајић, члан и 
5. Селма Смајић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-04-9946-2/22
Тузла, 20.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

451
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 25. и 26. 
Закона о установама („Службени лист Р БиХ“, бр. 6/92, 8/93 
и 13/94), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 20.04.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Управног одбора Јавне установе Служба 

за запошљавање Тузланског кантона

I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе Служба за 

запошљавање Тузланског кантона, у сљедећем саставу:
1. Ирфан Нуркановић, предсједник,
2. Џенана Муратбеговић члан и
3. Миралем Софтић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-04-9517-1/22
Тузла, 20.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

452
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Федерација Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03 и 
65/13), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 20.04.2022. године, доноси

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

установе Служба за запошљавање Тузланског кантона

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Служба за 

запошљавање Тузланског кантона, на период најдуже до 
90 дана, у сљедећем саставу:

1. Амир Мехмедовић, предсједник,
2. Миралем Мешановић члан и
3. Санела Хусејновић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-04-9517-2/22
Тузла, 20.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

453
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 3. Закона о архивској дјелатности („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2022. 
године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Управног одбора Јавне установе Архив 

Тузланског кантона

I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе Архив 

Тузланског кантона и прије времена за које су именовани, 
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
В Л А Д А

Број: 02/1-02-10044-1/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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454
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 46а. Закона 
о архивској дјелатности („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 28.04.2022. године, доноси

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

установе Архив Тузланског кантона

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Архив 

Тузланског кантона, на период најдуже до 60 дана, у 
сљедећем саставу:

1. Едита Мустафић, предсједник,  
2. Алдина Кесић, члан и
3. Хатиџа Фетахагић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-02-10044-2/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

455
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Федерације Босне и Херцеговине (,,Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 12/03, 34/03 и 65/13), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 
12.04.2022. године, доноси

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

агенције за приватизацију Тузланског кантона

I
Именује се Управни одбор Кантоналне агенције за 

приватизацију 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. Семир Мешић, предсједник
2. Елдин Делић, члан
3. Санел Џуздановић, члан
4. Ермин Мујкановић, члан
5. Мерис Бешић, члан.

II 
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-15-5677/22
Тузла, 12.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу предсједника Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Миладије“ Тузла

I
Амела Феукић, разрјешава се дужности предсједника 

Школског одбора ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла, на 
лични захтјев.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-14945-2/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

457
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2022. године, доноси

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

Школског одбора ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла

I
Именује се предсједник и члан Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Миладије“ Тузла, на период најдуже до 90 
дана,  и то:

1. Амра Ђапо, предсједник,
2. Мајда Штрумф Џаферагић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-14945-3/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

458
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
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о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

„Пазар“ Пазар, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Пазар“ 

Тузла, Тузла на период најдуже до 90 дана, у сљедећем 
саставу:

1.  Азра Ибрахимовић, предсједник
2.  Неџад Арнаут, члан
3.  Едина Шехић, члан
4.  Тензила Мацић, члан
5.  Един Нуркановић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација  Босне и  Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-4/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

459
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

Основна школа „Нови Град“ Тузла, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Нови Град“ Тузла, Тузла, на период најдуже до 90 
дана, у сљедећем саставу:

1.  Сабина Махмутбеговић, предсједник
2.  Лејла Салкић, члан
3.  Џана Гојачић-Пезеровић, члан
4.  Мариела Иличић-Бојић, члан
5.  Ведад Пашић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-8/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

460
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

„Хасан Кикић“ Грачаница, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Хасан 

Кикић“ Грачаница, Грачаница на период најдуже до 90 
дана, у сљедећем саставу:

1.  Ариф  Имамовић, предсједник
2.  Енес Беговић, члан
3.  Едина Туфекчић, члан
4.  Адмир Пинџић, члан
5.  Златан Шабић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-1/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

„Миричина“ Миричина, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ 

„Миричина“ Миричина, Грачаница на период најдуже до 90 
дана, у сљедећем саставу:

1. Алма Османбеговић, предсједник
2. Сакиб Башић, члан
3. Инес Хоџић, члан
4. Зехрудина Карић - Хатунић, члан
5. Субија Мујић-Ибрахимовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација  Босне и  Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-2/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,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, 8/21, 
11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

„Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ 

„Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница на период 
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:

1. Осман Дураковић, предсједник
2. Нермин Махмутовић, члан
3. Ениса Субашић, члан
4. Сеад Хатемић, члан
5. Един Муратовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине- 

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-3/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

463
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади 

Тузланског кантона (,,Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези 
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању – 
пречишћени текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 10/20, 8/21, 11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
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. Златија Лачић, предсједник
2. Мејра Бошњић, члан
3. Адиса Хасић, члан
4. Велида  Мехмедановић, члан
5. Енида Бригић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација  Босне и  Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-6/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

464
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

школа „Раинци Горњи“ Раинци Горњи, Калесија

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Нермина Сакић, предсједник
2. Сабина Мешић, члан
3. Елизабета  Мустафић, члан
4. Нихада Рамић, члан
5. Едита Мустафић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-7/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

465
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

Основна школа „Ступари“ Ступари, Кладањ

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Ступари“ Ступари, Кладањ, на период најдуже до 90 
дана, у сљедећем саставу:

1. Салим Халиловић, предсједник
2. Авдо Пашалић, члан
3. Фадила Тулумовић, члан
4. Муриз Хајдаревић, члан
5. Емин Вејзовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација  Босне и  Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-9/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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466
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, 8/21, 
11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

ЈУ ОШ „Вишћа“ Вишћа, Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ 

„Вишћа“ Вишћа, Живинице на период најдуже до 90 
дана, у сљедећем саставу:

1. Наташа Марошевић, предсједник
2. Амира Ефендић, члан
3. Мирела Бегић - Черкезовић, члан
4. Медиха Золетић, члан
5. Алмира Аљић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756-5/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

467
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22 ), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Дубраве“ Дубраве Доње, Живинице

I
Разрјешава се предсједник и члан Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Дубраве“ Дубраве Доње, Живинице, и то:
1. Халид Ахметбеговић, предсједник, 
2. Суада Трумић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-14945/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

468
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22 ), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2022. године, доноси

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

Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Дубраве“ Дубраве Доње, Живинице

I
Именује се предсједник и члан Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Дубраве“ Дубраве Доње, на период најдуже 
до 90 дана,  и то:

1. Елмир Кривалић, предсједник,
2. Насиха Хастор, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-14945-1/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

469
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125.  
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 20.04.2022. године, доноси

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

Мјешовита средња грађевинско - геодетска  школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Мевлудин Ферхатовић, предсједник
2. Ениса Османовић, члан
3. Ален Мулић, члан
4. Маја Мехмедовић, члан
5. Есед Зенуновић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИН
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-13561-1/22
Тузла, 20.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,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 125.  
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 28.04.2022. године, доноси

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

музичка школа „Честмир Мирко Душек“  Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Средња 

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

1. Лејла Хаџиселимовић, предсједник
2. Лејла Бајрами, члан
3. Сенија Берберовић, члан
4. Дарија Кадрић, члан
5. Асим Бечић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација  Босне и  Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А

Број: 02/1-34-14945-4/22
Тузла, 28.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

471
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125.  
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21 и 22/21), Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

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

Гиманзија Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гиманзија 

Живинице, на период најдуже до 90 дана, у сљедећем 
саставу:

1. Ениса Омеровић, предсједник
2. Бранкица Салибашић, члан
3. Алма Шахбеговић, члан
4. Сабина Хаџић - Ћосић, члан
5. Едиса Ахметовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-12756/22
Тузла, 12.04.2022. године 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,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 125.  
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 20.04.2022. године, доноси

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

ЈУ Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ Грачаница

I
Разрјешава се предсједник и чланови Школског одбора 

ЈУ Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ Грачаница, на лични 
захтјев, односно смрти, и то:

1. Емина Џаферовић, предсједник
2. Соња Перовић, члан
3. Азијада Јукан, члан
4. Селма Хелић, члан
5. Мирзета Авдаковић Хаџић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација  Босне и  Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

В Л А Д А

Број: 02/1-34-13561/22
Тузла, 20.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,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 125.  
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 20.04.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању  привременог Школског одбора ЈУ 
Гимназија „Др.Мустафа Камарић“ Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија 

„Др.Мустафа Камарић“ Грачаница, на период најдуже до 90  
дана, и то:

1. Самир Бећировић, предсједник
2. Мерсиха Закетовић, члан
3. Дамир Ганић, члан
4. Јасмила Халиловић, члан
5. Нусрета Авдић, члан

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-34-13561-2/22
Тузла, 20.04.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,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, 99/19 и 25а/22), а у вези са чланом 42. став (1) и став 
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2022. 
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 23/21 и 
8/22) министар финансија доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 о унутрашњој  прерасподјели  расхода у Буџету 

Тузланског кантона за  2022. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

расхода у Буџету Тузланског кантона за  2022. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22), 
на потрошачком мјесту 32020005 – ЈУ Босански културни 
центар Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 
10) у износу од 150,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених
         субаналитика АА0002, 
         функционални код 0820                    150,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
         субаналитика АА0005, 
         функционални код 1030                    150,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство за културу, спорт и младе и ЈУ 
Босански културни центар Тузла.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство финансија

Број: 07/1-11-10406/22
Тузла, 09.05.2022.године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 45. Закон о основном одгоју и 

образовању (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
10/20 - пречишћени текст, 8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), члана 
50. Закона о средњем образовању и одгоју (,,Службене 
новине Тузланског кантона”, бр. 10/20 - пречишћени текст, 
11/20, 8/21, 11/21, 22/21 и 5/22), на приједлог Педагошког 
завода Тузланског кантона број: 21/1-34-010146/22 од 
28.04.2022. године, министар образовања и науке, доноси 

ИЗМЈЕНУ НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ  
ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И ЛОГОРОВАЊА 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА 
ПОДРУЧЈА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Члан 1.
У Начелима за организовање  излета, екскурзија и 

логоровања ученика основних и средњих школа („Службене 

новине Тузланског кантона“, бр. 10/12, 2/13, 3/13 и 17/13) у 
тачки VIII Трајање и одредиште екскурзија и логоровања, у 
ставу (1) на крају текста иза тачке додаје се текст ,, Изузетно, 
Министарство образовања и науке Тузланског кантона 
може дати сагласност за реализацију екскурзије завршних 
разреда основне и средње школе у иностранствo, без обзира 
на број пријављених ученика за екскурзију.” 

Члан 2.
Измјене Начела ступају на снагу даном доношења, и биће 

објављене у „Службеним новинама Тузланског кантона. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херецговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

Број: 10/1-30-9762-2/22
Тузла, 28.04.2022. године

М И Н И С Т А Р

Др. сци. Ахмед Омеровић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о министарствима и другим 

органима управе Тузланског кантона – пречишћени текст 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/18) и 
члана 16. Закона о спорту – пречишћени текст („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 11/21), министар за 
културу, спорт и младе, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Савјета за спорт Тузланског кантона

Члан 1.
Разрјешава се Савјет за спорт Тузланског кантона, 

због недостављања извјештаја о раду за 2021. годину, 
недостављања годишњег програма рада за 2022. годину 
и недовољне ангажованости у реализацији послова 
прописаних Законом о спорту – пречишћени текст 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 11/21) због 
чега се његов рад оцјењује неуспијешним, у сљедећем 
саставу:

1. Фикрет Селман - предсједник,
2. Ермин Јусуфовић - потпредсједник, 
3. Када Делић - Селимовић - члан, 
4. Мирела Османовић - члан,
5. Самир Мачковић - члан,
6. Анто Крешић- члан,
7. Свитлана Тињић - члан,
8. Едис Бајректаревић – члан,
9. Денис Карић – члан,

10.  Лејла Елезовић – секретар.

Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство за културу, спорт и младе

Број: 11/1-40-26121-15/19
Тузла, 11.04.2022. године

М И Н И С Т А Р

Ивана Мијатовић,c.p.
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На основу члана 12. став 2. Закона о промјени намјене 

пољопривредног земљишта (,,Службене новине Тузланског 
кантона”, број: 10/10) и члана 72. став 3. Закона о извршењу 
Буџета Тузланског кантона за 2022. годину (,,Службене 
новине Тузланског кантона”, број: 23/21) Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског 
кантона доноси

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 

ОД  ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У 2022. ГОДИНИ

I ЗАКОНСКИ ОСНОВ  ЗА ДОНОШЕЊЕ 
ПРОГРАМА

Чланом 12. ставови 1. и 2.  Закона о промјени намјене 
пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Закон) 
прописано је да је наплаћена накнада на основу промјене 
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе посебна врста прихода Буџета Тузланског Кантона.

Чланом 72. став 3. Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2022. годину прописано је да се 
распоређивање средстава прикупљених од промјене 
намјене пољопривредног земљишта врши у складу 
са Програмом кориштења средстава прикупљених од 
промјене намјене пољопривредног земљишта (у даљем 
тексту: Програм), којег доноси ресорно Министарство, а на 
који сагласност даје Влада Тузланског кантона. 

II САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
Програмом се утврђује висина средстава прикупљених од 

наплаћених накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, начин расподјеле 
наведених средстава и начин реализације Програма. 

Прикупљена средства од наплаћених накнада за 
промјену намјене пољопривредног земљишта користиће 
се у складу са одредбама  члана 12. Закона и Одлуке о 
условима и начину коришћења средстава од наплаћених 
накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 
број 04/1-11-5406/21 од 05.03.2021, 04/1-11-5406-1/21 
од 18.03.2021. и 04/1-11-5406-2/21 од 31.05.2021. године,   
којима је прописано да се наведена средства могу користити 
за сљедеће сврхе:

 • израду основа, програма и пројеката заштите, 
коришћења и уређења пољопривредног 
земљишта,

 • провођење мјера заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта и за инундациона 
подручја,

 • успоставу информационог система за земљиште,
 • земљишни мониторинг,
 • израду карте употребне вриједности земљишта,
 • израду пројекта вишенамјенског вредновања,
 • реализацију послова утврђених програмом 

господарења,
 • деконтаминацију земљишта и подизање 

заштитних појасева у непосредној близини 
путних комуникација.

III ПРИХОДИ
Расположива средства за реализацију Програма у 

2022. години износе 3.264.000,00 КМ, од чега неутрошена 
средства из ранијег периода у износу од 2.973.179,59 КМ 
и планирани приход средстава  по овом основу у 2022. 
години у износу од 290.820,41 КМ. 

Средства за реализацију Програма су планирана у 
Буџету Тузланског кантона на организационој јединици 
14010001 Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на економским кодовима:

614 000 - ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ ТЕКУЋИ   
                             РАСХОДИ

614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти
614 200 - Текући трансфери појединцима
614 800 - Други текући расходи
615 000 - КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
615 100 - Капитални трансфери другим нивоима власти
821 000 - ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
821 300 - Набавка опреме
821 500 - Набавка сталних средстава у облику права

IV РАСХОДИ
Програмом планирана средства за 2022. годину  

утрошиће се за реализацију пројеката уређења и заштите 
пољопривредног земљишта на подручју општина/градова 
Градачац, Лукавац и Живинице, који су одобрени претходним 
Програмом за 2021. годину и за које је Министарство са 
општином/градом потписало уговор о преносу средстава, 
те за довршетак реализације студије употребне вриједности 
земљишта  за подручје општине Добој Исток (пројект 
вишенамјенског вредновања коришћења и заштите 
земљишта и израда карата  употребне вриједности 
пољопривредног земљишта).
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За реализацију пројеката уређења и заштите 
пољопривредног земљишта који су одобрени Програмом 
за 2021. годину, а чија се реализација наставља у 2022. 
години, планирана су средства у износу од 786.010,88 КМ, 
а за довршетак реализације студије употребне вриједности 
земљишта за подручје општине Добој Исток (пројект 
вишенамјенског вредновања коришћења и заштите 
земљишта и израда карата  употребне вриједности 
пољопривредног земљишта) износ од 3.733,71 КМ.

Програмом су обухваћена и новчана средства за друге 
текуће расходе - поврат погрешно уплаћених средстава 
и поврат средстава по судским пресудама у износу од 
60.000,00 КМ.

Укупан износ уговорених и планираних средстава 
износи 849.744,59 КМ, а износ нераспоређених средстава 
2.414.255,41 КМ.

V НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Након добијања сагласности Владе Тузланског кантона 

на Програм, Министарство ће обавијестити општине/
градове о  пројектима чија је реализација одобрена.

Реализација пројеката вршиће се у складу са одредбама 
уговора о преносу средстава, које је Министарство  закључило 
с општинама/градовима, чији су пројекти одобрени.

На основу донесеног Програма, Министарство ће 
донијети појединачне одлуке о одобравању финансијских 
средстава.

Општине/градови су дужни у року од 30 дана од 
завршетка реализације одобреног пројекта, а најкасније 
до 25.12.2022. године доставити Министарству извјештај о 
намјенском утрошку средстава.

Општине/градови преузимају у цјелости одговорност 
за намјенски утрошак средстава, односно реализацију 
одобреног пројекта у складу са законима, од провођења 
поступка јавне набавке, закључења уговора о извођењу 
радова и извођења радова у складу са пројектном и другом 
документацијом (прибављање потребне документације), до 
подношења извјештаја о намјенском утрошку средстава. Све 
наведено ће се регулисати Уговором о преносу средстава.

Општине/градови су обавезни обезбиједити надзор 
над извођењем радова од стране стручног правног лица 
и омогућити непосредно праћење имплементације 
пројектних активности у сваком моменту овлаштеним 
представницима Министарства. Надзор над извођењем 
радова не може вршити лице које је израдило пројект који 
се реализује.

Министар може у било којој фази реализације пројекта 
именовати Комисију, чији је задатак  контрола степена 
реализације пројекта.

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

Тузлански кантон
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-007401/22
Тузла, 29.03.2022. године

М И Н И С Т А Р

Емир Бегић, дипл. ецц.,с.р.
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На основу члана 10. Статута Завода здравственог 

осигурања Тузланског кантона Тузла („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 4/16) Управни одбор на V 
редовној сједници одржаној дана 28.04.2022. године доноси  

О Д Л У К У
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се примјена најниже плате 
утврђене Одлуком о износу најниже плате за 2022. 
годину („Службене новине Федерације БиХ“, број: 3/22) 
у поступцима по поднесеним захтјевима за накнаду 
исплаћене плате за вријеме привремене спријечености 
за рад на терет средстава Завода здравственог осигурања 
Тузланског кантона за 2022. године, а прије ступања на 
снагу Правилника о накнади плате за вријеме привремене 
спријечености за рад на терет средстава Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 7/22). 

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

се у „Службеним новинама Тузланског кантона“ и на веб 
страници Завода.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
Завод здравственог осигурања 

Тузланског кантона

Број: 01-04-3-11-11/22
Тузла, 28.04.2022. године

Предсједник Управног 
одбора 

др. Мухамед Османовић, с.р.

479
На основу члана 12. Статута Завода здравственог 

осигурања Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 4/16) директор Завода, доноси

У П У Т С Т В О
о стављању ван снаге Упутства о поступку обраде 

захтјева за поврат исплаћене накнаде плате за вријеме 
привремене спријечености за рад

Члан 1.
Овим упутством ставља се ван снаге Упутство о поступку 

обраде захтјева за поврат исплаћене накнаде плате за 
вријеме привремене спријечености за рад („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 15/14, 17/14, 4/15).

Члан 2. 
Ово упутство ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Завод здравственог осигурања 

Тузланског кантона

Број: 01-02-9-41-4/22
Тузла, 29.04.2022. године

ДИРЕКТОР

мр. Денис Хусић, дипл. 
правник, с.р.

480
Комисија за концесије Тузланског кантона, на 180. 

сједници одржаној дана 09.05.2022. године, разматрајући 
Приједлог Уговора о обнављању уговора о концесији 
достављеног од стране Министарства привреде Тузланског 
кантона актом број: 03/1-14-2517/22 од 26.04.2022. 
године, а на основу члана 27. став 2. Закона о концесијама 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 
1/13, 11/14, 14/17 и 10/18) и Документа о политици додјеле 
концесија на подручју Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 7/06), доноси сљедећу:

О Д Л У К У
Одобрава се Приједлог Уговора о обнављању уговора 

о концесији за експлоатацију природне минералне воде 
на локалитету ,,Љубаче” на подручју Града Тузла, којег 
Министарство привреде Тузланског кантона треба да 
закључи са привредним друштвом ,,Бинго” д.о.о. еxпорт-
импорт Тузла, а у складу са одредбама Закона о концесијама 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18).

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Комисија за концесије

Број: 20/1-11-10494/22
Тузла, 09.05.2022. године

Предсједник Комисије за 
концесије ТК

Дино Конаковић,с.р.

4
По извршеном сравњавању с изворним текстом, 

утврђено је да се у Закону о оснивању Јавне установе 
Центар за аутизам „Мехо Садиковић“ Тузла објављеном 
у „Службеним новинама Тузланског кантона“, број: 8/22, 
поткрала штампарска грешка, па се на основу члана 7. став 2. 
Закона о службеном гласилу Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланско-подрињског кантона“, број: 5/99 и 
„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/04) и члана 
157. Пословника Скупштине Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/19 и 5/20), даје 

И С П Р А В К А
Закона о оснивању Јавне установе Центар за аутизам 

„Мехо Садиковић“ Тузла

У Закону о оснивању Јавне установе Центар за аутизам 
„Мехо Садиковић“ Тузла, испод текста Закона, код навођења 
броја Закона, умјесто броја „/22“ треба да стоји број „/21“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина

-Служба Скупштине-

Број: 02-02-7-96/22
Тузла, 17.05.2022. године

Секретар
Скупштине Тузланског 

кантона

Ениса Хасанагић, с.р.
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“Службене новине Тузланског кантона”
број: 10/2022

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

435. Закон о измјенама и допунама Закона о 
основном одгоју и образовању 1133

436. Закон о измјенама и допунама Закона о 
средњем образовању и одгоју 1135

437. Закон о измјени и допуни Закона о 
социјалној заштити, заштити цивилних 
жртава рата и заштити породице са дјецом 1137

438. Закон о допуни Закона о државној служби 
Тузланског кантона 1137

ВЛАДА

439. Уредба о лијековима који се финансирају из 
обавезног здравственог осигурања, број: 
02/1-33-9927/22 од 10.05.2022. године 1137

440. Одлука о утврђивању услова, критерија 
и поступка за расподјелу средстава са 
потрошачке јединице 32010003-Подршка 
у области културе, број: 02/1-36-5992-1/22 
од 29.03.2022. године 1141

441. Одлука о утврђивању услова, критерија 
и поступка за расподјелу средстава са 
потрошачке јединице 32010004-Подршка 
младима у 2022. години, број: 02/1-36-7520-
1/22 од 05.04.2022. године 1154

442. Одлука о именовању Комисије за реализацију 
Пројекта подизања јединствених спомен 
обиљежја шехидима-погинулим борцима 
оружаних снага Републике Босне и 
Херцеговине у рату 1992.-1995. године, број: 
02/1-30-5834/22 од 19.04.2022. године 1176

443. Одлука о остваривању повољнијих услова 
за самозапошљавање и запошљавање 
бранилаца и чланова њихових породица на 
подручју Тузланског кантона, број: 02/1-04-
7165/22 од 19.04.2022. године 1176

444. Одлука о усмјеравању дијела трансфера 
за посебне намјене у Буџет Тузланског 
кантона за 2022. годину, број: 02/1-11-7380-
1/22 од 12.04.2022. године (Општински суд 
у Сребренику) 1195

445. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 
11050001, број: 02/1-11-10005/22 од 
28.04.2022. године (УРОДИОЛ ТК) 1195

446. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 
директора Пољопривредног завода Тузла, 
број: 02/1-30-13903/22 од 28.04.2022. године 1195

447. Рјешење о именовању вршиоца дужности 
директора Пољопривредног завода Тузла, 
број: 02/1-30-9954/22 од 28.04.2022. године 1196

448. Рјешење о разрјешењу Управног одбора 
Јавне здравствене установе Универзитетски 
клинички центар Тузла, број: 02/1-30-
8085/22 од 20.04.2022. године

1196

449. Рјешење о разрјешењу Управног одбора 
Јавне установе Дом за дјецу без родитељског 
старања Тузла, број: 02/1-04-9946-1/22 од 
20.04.2022. године 1196

450. Рјешење о привременом именовању 
Управног одбора Јавне установе Дом за дјецу 
без родитељског старања Тузла, број: 02/1-
04-9946-2/22 од 20.04.2022. године 1197

451. Рјешење о разрјешењу Управног одбора 
Јавне установе Служба за запошљавање 
Тузланског кантона, број: 02/1-04-9517-1/22 
од 20.04.2022. године 1197

452. Рјешење о привременом именовању 
Управног одбора Јавне установе Служба за 
запошљавање Тузланског кантона, број: 
02/1-04-9517-2/22 од 20.04.2022. године 1197

453. Рјешење о разрјешењу Управног одбора Јавне 
установе Архив Тузланског кантона, број: 
02/1-02-10044-1/22 од 28.04.2022. године 1197

454. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора Јавне установе Архив Тузланског 
кантона, број: 02/1-02-10044-2/22 од 
28.04.2022. године 1198

455. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора Кантоналне агенције за приватизацију 
Тузланског кантона, број: 02/1-15-5677/22 од 
12.04.2022. године 1198

456. Рјешење о разрјешењу предсједника 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Миладије“ Тузла, број: 02/1-34-14945-2/22 
од 28.04.2022. године 1198

457. Рјешење о привременом именовању 
предсједника и члана Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла, број: 
02/1-34-14945-3/22 од 28.04.2022. године 1198

458. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Пазар“ Пазар, Тузла, број: 02/1-
34-12756-4/22 од 12.04.2022. године 1198

459. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Нови Град“ Тузла, 
Тузла, број: 02/1-34-12756-8/22 од 12.04.2022. 
године 1200

460. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница, 
Грачаница, број: 02/1-34-12756-1/22 од 
12.04.2022. године 1200

461. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Миричина“ Миричина, 
Грачаница, број: 02/1-34-12756-2/22 од 
12.04.2022. године 1199

462. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Ораховица“ Ораховица Доња, 
Грачаница, број: 02/1-34-12756-3/22 од 
12.04.2022. године 1200

463. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Трештеница“ Трештеница, 
Бановићи, број: 02/1-34-12756-6/22 од 
12.04.2022. године 1200
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464. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Раинци Горњи“ 
Раинци Горњи, Калесија, број: 02/1-34-12756-
7/22 од 12.04.2022. године 1200

465. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Ступари“ 
Ступари, Кладањ, број: 02/1-34-12756-9/22 од 
12.04.2022. године 1200

466. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Вишћа“ Вишћа, Живинице, број: 
02/1-34-12756-5/22 од 12.04.2022. године 1201

467. Рјешење о разрјешењу предсједника и члана 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Дубраве“ 
Дубраве Доње, Живинице, број: 02/1-34-
14945/22 од 28.04.2022. године 1201

468. Рјешење о привременом именовању 
предсједника и члана Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Дубраве“ Дубраве Доње, 
Живинице, број: 02/1-34-14945-1/22 од 
28.04.2022. године 1201

469. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња грађевинско-
геодетска школа Тузла, број: 02/1-34-13561-
1/22 од 20.04.2022. године 1201

470. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Средња музичка школа „Честмир 
Мирко Душек“ Тузла, број: 02/1-34-14945-
4/22 од 28.04.2022. године 1202

471. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Гимназија Живинице, 
број: 02/1-34-12756/22 од 12.04.2022. године 1202

472. Рјешење о разрјешењу предсједника и 
чланова Школског одбора ЈУ Гимназија „Др. 
Мустафа Камарић“ Грачаница, број: 02/1-34-
13561/22 од 20.04.2022. године 1202

473. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ 
Грачаница, број: 02/1-34-13561-2/22 од 
20.04.2022. године 1202

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

474. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-10406/22 од 09.05.2022. године 
(ЈУ БКЦ Тузла) 1203

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И 
НАУКЕ

475. Измјена Начела за организовање излета, 
екскурзија и логоровања ученика основних 
и средњих школа са подручја Тузланског 
кантона, број: 10/1-30-9762-2/22 од 
28.04.2022. године 1203

МИНИСТАРСТВО ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ 
И МЛАДЕ

476. Рјешење о разрјешењу Савјета за спорт 
Тузланског кантона, број: 11/1-40-26121-
15/22 од 11.04.2022. године 1203

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

477. Програм коришћења средстава прикупљених 
од промјене намјене пољопривредног 
земљишта у 2022. години, број: 04/1-11-
007401/22 од 29.03.2022. године 1204

ЗАВОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

478. Одлука, број: 01-04-3-11-11/22 од 28.04.2022. 
године (утврђивање најниже плате за 2022. 
годину) 1207

479. Упутство о стављању ван снаге Упутства о 
поступку обраде захтјева за поврат исплаћене 
накнаде плате за вријеме привремене 
спријечености за рад, број: 01-02-9-41-4/22 од 
29.04.2022. године 1207

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

480. Одлука, број: 20/1-11-10494/22 од 09.05.2022. 
године („Бинго“ д.о.о. експорт-импорт  Тузла) 1207
4. ИСПРАВКА Закона о оснивању Јавне 
установе Центра за аутизам “Мехо Садиковић” 
Тузла, број: 02-02-7-96/22 од 17.05.2022. 
године 1207

ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

160. Оглас Опћинског суда у Тузли о постављењу 
привременог заступника у особи  Елведини 
Сабуровић, адвокату из Тузле (број: 32 0 V 
418915 22 V) I

161. Оглас Општинског суда у Лукавцу о 
постављењу привременог заступника у 
личности Нисада Омеровића, адвоката из 
Лукавца (број: 126 0 P 211384 20 P) I

162. Оглас Опћинског суда у Бановићима о 
постављењу привременог заступника у особи 
Кавгић Селвер, адвокат из Живиница (број: 
127 0 P 076177 20 P) I
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 V 418915 22 V 
Tuzla, 29.04.2022. godine 

O G L A S
o postavljanju privremenog zastupnika

protivniku  predlagača

Općinski sud u Tuzli, sudija Nermina Omazić u vanparničnom 
predmetu predlagača JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, 
Ul. Terezije broj 54, Sarajevo, protiv protivnika predlagača: 
Bećirović (Rešo) Omer iz Plana, Bećirović (Rešo) Ibrahim iz Plana,  
Bećirović (Rešo) Hasan iz Plana, Bećirović udato Softić  Munira 
iz Moluha, Bećirović r. Delić Hafiza iz Plana, Bećirović (Ćamil) 
Muniba iz Plana, Bećirović (Ćamil) Ismet iz Plana, Bećirović 
(Ćamil) Ferid iz Plana, Bećirović (Ćamil) Fikret iz Plana, svi 
nepoznatog prebivališta/boravišta, radi određivanja naknade za 
eksproprisane nepokretnosti, postavlja privremenog zastupnika 
protivnicima predlagača u osobi Elvedini Saburović, advokatu iz 
Tuzle, a na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom 
postupku, jer je boravište protivnika predlagača nepoznato, 
a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika 
protivnicima predlagača trajao bi dugo, tako da bi mogle nastati 
štetne posljedice za predlagače.

Privremeni zastupnik zastupat će protivnike predlagača 
u ovom postupku sve dok se protivnici predlagača ili njihov 
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ 
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

S u d i j a 
Nermina Omazić
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OGLAS O POSTAVLJANJU 
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ОПШТИНСКИ СУД У ЛУКАВЦУ
Број: 126 0 П 211384 20 П
Лукавац, 4.5.2022. године

Општински суд у Лукавцу по судији Бојану Ђедовцу 
на основу члана 298. Закона о парничном поступку 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U BANOVIĆIMA 
Broj: 127 0 P 076177 20 P 
Banovići, 21.04.2022. godine

Općinski sud u Banovićima, sudija  Damir Dautović, u pravnoj 
stvari tužitelja Omerović Anes, iz Banovića, Brezovača bb, kojeg 
zastupa punomoćnik Mujagić Nusmir advokat iz Živinica,  ulica 
Maršala Tita broj 7, protiv tužene Omerović rođ. Salewski 
Vanesse, iz Wolfsburga, Schreberstrasse 3, Njemačka, radi 
razvoda braka, povjeravanja maloljetnog djeteta, održavanja 
ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem sa 
kojim ne živi i doprinosa za  izdržavanje djeteta, van ročišta, 
dana 21.04.2022. godine, izdaje

O G L A S
Rješenjem Općinskog suda u Banovićima, broj:  127 

0 P 076177 20 P od 21.04.2022. godine, tuženoj Omerović 
rođ. Salewski Vanesse, iz Wolfsburga, Schreberstrasse 3, 
Njemačka, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 5., člana 297. i 
298. Zakona o parničnom postupku, postavljen je privremeni 
zastupnik  u osobi Kavgić Selver, advokat iz Živinica, ulica 
Oslobođenja bb. 

Rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik 
zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen 

(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број 
53/03,73/05,19/06 и 98/15) дана 4.5.2022. године издао је

О Г Л А С
У предмету Општинског суда у Лукавцу број 126 0 П 

211384 20 П, у правној ствари тужиоца Сафета Авдића, 
сина Ћамила из Добошнице, град Лукавац, кога заступа 
пуномоћник Тефида Мушановић, адвокат из Лукавца 
против тужене Менсуре Шућуровић, кћи Алије, непознатог 
пребивалишта, ради утврђења права власништва и посједа, 
вриједност спора 1.500,00 КМ, суд је туженој поставио 
привременог заступника у личности Нисада Омеровића, 
адвоката из Лукавца. 

Привремени заступник ће вршити сва права и дужности 
законског заступника све док се тужена или њен пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
постави старатеља туженој. 

Овај оглас објавиће се у „Службеним новинама 
Федерације Босне и Херцеговине“, „Службеним новинама 
Тузланског кантона“ и на огласној плочи суда.

Судија
Бојан Ђедовац
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punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ 
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženoj postavio staraoca. 

Sudija
Damir Dautović
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