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

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 77. став (2) Закона о 
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2022. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22), а 
у вези са тачком I Одлуке о измјенама Одлуке о усмјеравању 
и коришћењу средстава по Уговору о додјели подршке из 
Буџета Федерације БиХ број: 09-11-6-2-6964-У-К3/21 од 
06. септембра 2021. године, број: 02/1-11-13820/22 од 
14.06.2022. године, Влада Тузланског кантона, на сједници 
одржаној дана 21.06.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о одобравању новчаних средстава за 

санацију (рехабилитацију) локалних и неразврстаних цеста 
на подручју Тузланског кантона – потрошачка јединица 

22010001

577
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05 и 
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 69. тачка 5. и чланом 71. став (4) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2022. годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 21.06.2022. године,  доноси

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Програма манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2022. годину

I
У Програму манифестација од интереса за Тузлански кантон за 2022. годину, („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 9/22, 11/22 и број: 02/1-11-10393-1 од 31.05.2022. године, у тачки I, у табеларном прегледу, под редним бројем 5. 
„Министарство здравства“, у колонама „Назив манифестације“, „Економски код“ и „Износ“ додају се нови  редови, како 
гласи:
 „

„Обиљежавање 27. годишњице геноцида над Бошњацима 
у Сребреници“
Организатор: Црвени криж Тузланског кантона

6143 Текући трансфери 
непрофитним организацијама 5.000,00

„8. интернационални конгрес“
Организатор: Удружење анестетичара медицинских сестара/
техничара интезивне терапије реанимације ургентне 
медицине и трансфузије у БиХ „ПЛУС“ Тузла

6143 Текући трансфери 
непрофитним организацијама 1.000,00

„Нови хоризонти и погледи у борби против гојазности“
Организатор: Удружење Друштво за дебљину у БиХ Тузла 6143 Текући трансфери 

непрофитним организацијама 4.800,00

Члан 1.
У Одлуци о одобравању новчаних средстава за санацију 

(рехабилитацију) локалних и неразврстаних цеста на 
подручју Тузланског кантона – потрошачка јединица 
22010001 („Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 11/22) у члану 1. износ „3.800.000,00 КМ (словима: 
три милиона осам стотина хиљада конвертибилних 
марака)“ замјењује се износом „4.265.000,00 КМ (словима: 
четири милиона двије стотине шездесет и пет хиљада 
конвертибилних марака)“.

Члан 2.
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: 02/1-23-10322-4/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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„Превенција овисности алкохола, духанских производа и наркотика и 
превенција сполно-преносивих болести“
Организатор: Удружење младих „БаУМ“ Бановићи

6143 Текући трансфери 
непрофитним организацијама 2.965,00

„Први регионални симпозиј о превенцији, дијагностици 
и третман премалигних промјена на грлићу матернице“, 
Тузла, 05.-07.05.2022. године
Организатор: Удружење гинеколога и перинатолога 
Тузланског кантона

6143 Текући трансфери 
непрофитним организацијама 3.948,00

                                                                                                                                                                                                                 „
Мијења се табеларни преглед испод редног броја 7., и то: 
„

.

6145
Субвенције приватним 
предузећима и 
предузетницима

46.000,00

6143 Текући трансфери 
непрофитним организацијама 128.643,00

6141 Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима 38.000,00

 212.643,00

Нераспоређена средства

6145
Субвенције приватним 
предузећима и 
предузетницима

4.000,00

6143 Текући трансфери 
непрофитним организацијама 31.357,00

6141 Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима 2.000,00

 37.357,00
У К У П Н О 250.000,00

             „

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, важи за буџетску 2022. годину и објавиће се у „Службеним новинама 

Тузланског кантона’’.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-11-14270/22
Тузла, 21.06.2022. године  

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

578
На основу чланова 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 27. став 2. 
Закона о концесијама („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 12/16, 14/17 и 
10/18), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 21.06.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности за обнављање Уговора о 

концесији
за експлоатацију камена кречњака 

I
Даје се сагласност за обнављање Уговора о концесији 

за експлоатацију камена кречњака на лежишту „Склоп“ 
на подручју града Грачаница, број: 03/1-18-603/12 и 03/1-
18-19045-1/18,  који је закључен између Министарства 

индустрије, енергетике и рударства (Министарства 
привреде) Тузланског кантона и привредног друштва 
„ГРАМАТ“ д.о.о. Грачаница. 

II
Уговор се обнавља на период од 5 година и важиће од 

01.07.2022. до 30.06.2027. године.

III
Једнократна  концесиона накнада за период од 5 

године износи 21.560,00 КМ и иста ће бити плаћена прије 
потписивања Уговора о концесији.

IV
Текућа концесиона накнада износи 0,50 КМ/м3 

чврсте масе камена кречњака.

V
Прије потписивања Уговора о концесији, 

концесионар је дужан доставити банковну гаранцију на 
износ од 28.000,00 КМ, са роком важења од једне године 
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уз обавезу продужења сваке године за читав период 
трајања концесије. 

VI
Као концесор одређује се Министарство привреде 

Тузланског кантона које ће закључити уговор са 
концесионаром, након добијања одобрења од стране 
Комисије за концесије Тузланског кантона. 

Уговор из претходног става ове тачке закључиће се у 
року од 15 дана од дана добијања сагласности на Уговор.

VII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-14-14099/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

579
На основу чланова 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 45. став (3) 
тачка 1. и чланом 46. став (1) Закона о извршењу Буџета 
Тузланског кантона за 2022. годину („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, 
доноси

О Д Л У К У
о одобравању средстава са позиције „Текућа резерва“ - 

потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се финансијска средства Фаруку Гутићу 

из Бановића, побједнику студентског такмичења 
организованог од стране Европске академије за 
неурологију у бруто износу од 678,00 КМ (словима: шест 
стотина седамдесет осам конвертибилних марака), на име 
суфинансирања одласка у Беч због преузимања додијељене 
награде.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће се 

реализовати са потрошачке јединице 11050001 – „Текућа 
резерва“, преко буџетске организације 24010018 - 
Министарство образовања и науке Тузланског кантона, 
економски код 614200 - Текући трансфери појединцима, 
функционални код 0980.

III
Средства из тачке I ове одлуке ће се уплатити на 

трансакцијски рачун Фарука Гутића број: 161-300-
00652350-77, који је отворен код Raiffeisen банке.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство образовања и науке.

V
Задужује се Фарук Гутић да Министарству образовања 

и науке Тузланског кантона достави извјештај са 
документацијом о утрошку одобрених средстава у складу са 
намјеном из тачке I ове одлуке у року од 30 дана по уплати 
средстава.

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: 02/1-11-14809/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

580
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези чланом 44. 
став (1), чланом 45. став (2)  и  чланом 46. став (1) Закона 
о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2022. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 
8/22), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана  21.06.2022. године,  доноси

О Д Л У К У
о одобравању средстава са позиције

 „Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се новчана средства у укупном износу 

од 60.000,00 КМ (словима: шездесет хиљада и 00/100), 
Општини Челић у сврху помоћи за хитне интервенције 
усљед дјеловања природне несреће изазване поплавом и 
клизиштима у мјесецу јуну 2022. године.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће се 

са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“, преко 
буџетске јединице Кантонална управа цивилне заштите 
- 26010001, економски код 614100 – Текући трансфери 
другим нивоима власти и фондовима, функционални код 
0220.

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће се у 

корист Општине Челић уплатом на трансакцијски рачун: 
199-050-00064895-89, отворен код Sparkasse Bank d.d.

IV
Задужује се Општина Челић да Кантоналној управи 

цивилне заштите достави извјештај са документацијом о 
намјенском утрошку одобрених финансијских средстава 
најкасније до 31.12.2022. године.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Кантонална управа цивилне заштите.

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: 02/1-11-14870/22
 Тузла, 21.06.2022. 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 69. тачка 6. и чланом 71. став (5) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 
2022. годину  („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 21.06.2022. године, доноси

 О Д Л У К У
о утврђивању средстава за расподјелу са потрошачке јединице 

11010009 – „Организације и удружења Тузланског кантона’’

I 
Планирана средства у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину на Раздјелу 11, Глава 01, Потрошачка јединица 

- 0009 „Организације и удружења Тузланског кантона’’, економски код 614300, у укупном износу од 224.000,00 КМ, 
распоређују се на сљедећи начин:

Редни 
број

Министарство (приједлог
појединачне одлуке) Назив корисника средстава Припадајући

износ КМ
1. Министарство за културу,  спорт 

и младе Бошњачка заједница културе ,,Препород“ 32.000,00

2. Министарство за културу,  спорт 
и младе Хрватско културно друштво ,,Напредак“ 12.000,00

3. Министарство за културу,  спорт 
и младе Хрватско друштво ,,Хрватски дом“ Тузла 12.000,00

4. Министарство за културу,  спорт 
и младе Српско културно просвјетно друштво ,,Просвјета“ 12.000,00

5. Министарство за културу,  спорт 
и младе

Савез удружења слијепих грађана Тузланског 
кантона 10.000,00

6. Министарство за културу,  спорт 
и младе

Српско грађанско вијеће - Покрет за равноправност 
Тузланског кантона 5.000,00

7. Министарство за културу, спорт и 
младе

Радничко спортско друштво „Слобода“ Тузла – Кућа 
спорта 10.000,00

8. Министарство за рад, социјалну 
политику и повратак

Савез удружења грађана пензионера/умировљеника 
Тузланског кантона 20.000,00

9. Министарство за рад, социјалну 
политику и повратак

Унија цивилних жртава рата и породица цивилних 
жртава рата  Тузланског кантона 20.000,00

10. Министарство за рад, социјалну 
политику и повратак Удружење Amica Educa Тузла 8.000,00

11. Министарство за рад, социјалну 
политику и повратак

Удружење породица дјеце обољеле од леукемије и 
других малигних болести „Пипол“ Тузла 8.000,00

12. Министарство за рад, социјалну 
политику и повратак

Центар за рану интервенцију и рехабилитацију дјеце 
са потешкоћама у развоју „Мали свијет“ Лукавац 10.000,00

13. Министарство здравства Црвени криж Тузланског кантона 40.000,00
14. Министарство за борачка питања Фондација Истина Правда Помирење 25.000,00

УКУПНО 224.000,00

II
Средства из тачке I ове одлуке одобраваће се путем појединачних одлука Владе Тузланског кантона, на приједлог 

ресорних министарстава, у којим ће бити прецизирана намјена средстава, рок правдања средстава и други елементи који 
утичу на законито и сврсисходно трошење додијељених средстава. Реализација ће се вршити у складу са расположивим 
средствима у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Влада Тузланског кантона и Министарство финансија, који ће средства 

трансферисати у складу са овом одлуком и посебним одлукама Владе, не доводећи у питање исплате приоритета 
утврђених Законом о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2022. годину.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, важи за буџетску 2022. годину и биће објављена у „Службеним 

новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-11-14627-1/22
Тузла, 21.06.2022. 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) и члана 43. став (2) Закона 
о допунским правима бранилаца и чланова њихових 
породица - други пречишћени текст („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 10/20) Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, доноси

О Д Л У К У 
о суфинансирању трошкова учешћа, организовања и 
одржавања спортских такмичења и манифестација у 

инвалидском спорту

Члан 1.
(Предмет)

Овом одлуком утврђују се услови, ограничења, 
критерији и поступак за додјелу финансијских 
средстава инвалидским спортским клубовима/савезима 
кантоналног нивоа са подручја Тузланског кантона (у 
даљем тексту: Кантон), за суфинансирање трошкова 
учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења 
и манифестација у инвалидском спорту, начин исплате 
и коришћења одобрених финансијских средстава, као и 
друга питања из наведене области. 

Члан 2.
(Финансијска средства)

Финансијска средства за суфинансирање трошкова 
учешћа, организовања и одржавању спортских такмичења 
и манифестација у инвалидском спорту (у даљем тексту: 
партиципација) обезбјеђују се у Буџету Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Буџет Кантона), на позицији Министарства 
за борачка питања Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Министарство), у складу са Програмом Владе Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) и ликвидношћу 
Буџета Кантона за сваку буџетску годину.

Члан 3.
(Право на партиципацију)

Инвалидски спортски клуб право на партиципацију из 
члана 2. ове одлуке, може остварити само по основу једне 
спортске дисциплине.

Члан 4.
(Корисници права)

(1) Право на партиципацију има инвалидски спортски 
клуб који спортску дјелатност обавља сходно одредбама 
Закона о спорту - пречишћени текст („ Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 11/21) и у свом саставу има 
минимално 50% ратних војних инвалида у статусу спортисте 
и/или стручних лица оспособљених за рад у спорту.

(2) Ратни војни инвалид из става (1) овог члана, у 
инвалидском спортском клубу мора имати статус спортисте 
који учествује у спортском такмичењу у дисциплини за коју 
се пријављује.

(3) Спортиста, у смислу става (2) овог члана, је 
физичко лице који се бави спортским активностима, као 
члан инвалидског спортског клуба које обавља спортску 
дјелатност учествовања у екипном спортском такмичењу 
или као лице које самостално учествује у спорстком 
такмичењу.

(4) Стручна лица у смислу става (2) овог члана су лица 
оспособљена за рад у спорту, сходно одредбама Закона о 
спорту, и то су: тренери, кондициони тренери и инструктори.

Члан 5.
(Услови) 

Право на подношење захтјева по јавном позиву за 
суфинансирање у трошковима учешћа, организовања 
и одржавања спортских такмичења и манифестација 
у инвалидском спорту (у даљем тексту: јавни позив), 
инвалидски спортски клуб може остваритих под условом да:   

а) има сједиште на подручју Кантона,
б) чији састав чини више од 50% ратних војних 

инвалида који имају статус спортисте у дисциплини за коју 
се пријављује и/или стручних лица оспособљених за рад у 
спорту,

ц) је регистрован у складу са одредбама члана 10. 
Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 45/02 и 85/07 - 
аутентично тумачење),

д) је измирио своје обавезе по основу пореза и обавезних 
доприноса или има закључен Споразум о одгођеном 
плаћању са надлежном пореском управом, који се извршава 
на начин утврђен тим споразумом,

е) има активан трансакцијски рачун,
ф) је оправдао намјенски утрошак додијељених 

средстава из Буџета Кантона у претходној години,
г) се такмичење реализује у текућој години за коју је 

поднијета пријава,
х) у претходној години освојио медаље на међународним 

спортским приредбама, 
и) у претходној години имао спортисте у статусу 

лица из члана 4. ове одлуке на међународним спортским 
приредбама,

ј)  у претходној години освојио медаље на такмичењима 
државног и  федералног нивоа,

к) у претходној години имао спортисте у статусу 
лица из члана 4. ове одлуке на такмичењима државног и  
федералног нивоа.

Члан 6.
(Међународне спортске приредбе и медаље) 

(1) Под међународним спортским приредбама из члана 
5. ове одлуке подразумијевају се: параолимпијске игре, 
парамедитеранске игре, свјетска и европска првенства, 
свјетски и европски купови,  свјетски и европски митинзи и 
турнири и регионална првенства.

(2) Под медаљом из члана 5. ове одлуке сматрају се 
освојене: златна, сребрена и бронзана медаља, освојене  
екипно или појединачно, а што се доказује Билтеном 
такмичења и дипломама за освојена мјеста.

Члан 7.
(Ограничење права на партиципацију)

(1) Право на подношење захтјева за партиципацију 
нема инвалидски спортски клуб:

а) чији састав чини мање од 50% ратних војних 
инвалида који имају статус спортисте  и/или стручних 
лица оспособљених за рад у спорту,

б) који у претходној буџетској години за одобрена 
средства у прописаном року није оправдао  утрошак 
дозначених средстава или није извршио поврат ненамјенског 
утрошка истих, 

ц) чија се пријава базира на 51% или више на 
инвестициона улагања, изградњу и адаптацију објеката, 

д) чија пријава се заснива на остваривању вјерских 
циљева,

е) чији су издаци за рад инвалидског спортског клуба 
већи од 10% од укупне вриједности захтјева и

ф) чија се пријава заснива на финансирању плата и 
других издатака запосленика.
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(2) Под издатке за рад инвалидског спортског клуба 
у смислу тачке е) става (1) овог члана подразумијевају 
се издаци за: плаћање струје, воде, птт/интернет услуга, 
закупнине пословног простора, накнаде по основу радно-
правног статуса (плате, топли оброк, превоз, регрес). 

Члан 8.
(Критерији)

Листа се утврђује на основу оствареног броја бодова 
по основу сљедећих критерија:

а) ранг спортске манифестације у претходној години, у 
којој су освојене медаље са лицима из члана 4. ове одлуке,

б) број освојених медаља у претходној години на 
такмичењима на међународним спортским приредбама 
са лицима из члана 4. ове одлуке, 

ц) број спортиста у статусу лица из члана 4. ове 
одлуке у претходној години на међународним спортским 
приредбама,

д) број репрезентативаца у статусу лица из члана 4. 
ове одлуке у претходној години,

е) број освојених медаља са лицима из члана 4. ове 
одлуке у претходној години на такмичењима државног и 
федералног нивоа и

ф) број спортиста у статусу лица из члана 4. ове 
одлуке у претходној години на такмичењима државног и 
федералног нивоа.

Члан 9.
(Бодовање по основу ранга спортске манифестације)

Рангирање спортске манифестације у којој су освојене 
медаље, са лицима из члана 4. ове одлуке врши се на 
сљедећи начин:

а) параолимпијске игре................................................ 24 бода, 
б) парамедитеранске игре.......................................... 22 бода,
ц) свјетско првенство.................................................20 бодова
д) европско првенсто................................................18 бодова,
е) свјетски купови.......................................................16 бодова, 
ф) европски купови ....................................................14 бодова
г) свјетски турнири и митинзи ............................12 бодова, 
х) регионална првенства.........................................10 бодова,
и) међународни сусрети и међународни турнири ........

.........................................................................................................8 бодова,
ј)  државни ниво такмичења ............................................6 бодова и
к) федерални ниво такмичења.............................................4  бода.

Члан 10.
(Бодовање по основу броја освојених медаља на 

такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско 
и балканско првенство, медитеранске игре)

(1) За сваку екипно освојену медаљу, са лицима из 
члана 4. ове одлуке, у претходној години на такмичењима: 
параолимпијске игре, свјетско, европско и балканско 
првенство и медитеранске игре, инвалидском спортском 
клубу припадају бодови како слиједи:

а) златна медаља..........................................................30 бодова,
б) сребрена медаља.................................................20 бодова и
ц) бронзана медаља....................................................10 бодова.
(2) За сваку појединачно освојену медаљу лица из 

члана 4. ове одлуке, у претходној години на такмичењима: 
параолимпијске игре, свјетско, европско и балканско 
првенство и медитеранске игре, инвалидском спортском 
клубу припадају бодови како сљеди:

а) златна медаља............................................................6 бодова,
б) сребрена медаља........................................................ 4 бода и
ц) бронзана медаља...........................................................2 бода.

Члан 11.
(Бодовање по основу броја учесника на 
међународним спортским приредбама)

За свако лице из члана 4. ове одлуке, које је у 
претходној години учествовало на међународним 
спортским приредбама, инвалидском спортском клубу 
припада по 3 бода.

Члан 12.
(Бодовање по основу броја репрезентативаца)
За свако лице из члана 4. ове одлуке, у статусу 

репрезентативца у претходној години, инвалидском 
спортском клубу припада по 5 бодова.

Члан 13.
(Бодовање по основу броја освојених медаља на 

такмичењима: државног и федералног нивоа)
(1) За сваку екипно освојену медаљу са лицима из 

члана 4. ове одлуке, у претходној години на такмичењима 
државног и  федералног нивоа, инвалидском спортском 
клубу припадају бодови како слиједи:

а) златна медаља..........................................................15 бодова,
б) сребрена медаља.................................................10 бодова и
ц) бронзана медаља......................................................5 бодова.
(2) За сваку појединачно освојену медаљу лицима из 

члана 4. ове одлуке у претходној години на такмичењима 
државног, и федералног нивоа, инвалидском спортском 
клубу припадају бодови како слиједи:

а) златна медаља.................................................................4 бода,
б) сребрена медаља.........................................................2 бода и
ц) бронзана медаља.............................................................1 бод.

Члан 14.
(Бодовање по основу учешћа на такмичењима 

државног и федералног нивоа)
За свако лице из члана 4. ове одлуке, које је у 

претходној години учествовало на такмичењима 
државног и федералног нивоа, инвалидском спортском 
клубу припада по 0,5 бодова.

Члан 15. 
(Доношење одлуке и расписивање јавног позива)

(1) Одлуку о расписивању јавног позива доноси 
Министарство.

(2) Текст јавног позива утврђује Министарство.   
(3) Јавни позив обавезно садржи сљедеће податке о: 
а) називу органа који објављује јавни позив, 
б) адресу органа којем се пријава подноси, 
ц) условима, ограничењима  и критеријима за додјелу 

партиципације, 
д) инвалидским спортским клубовима који имају право 

на учешће по јавном позиву,
е) доказима које инвалидски спортски клуб прилаже уз 

пријаву на јавни позив,
ф) рок за пријаву на јавни позив и тачно назначеним 

роком до када се пријаве подносе,
г) правима и обавезама инвалидских спортских клубова,
х) начину исплате средстава и
и) друге евентуално потребне податке.
(4) Јавни позив се објављује на веб-страници Владе 

Кантона, од када и почиње рок за предају документације.   
(5) Јавни позив из става (3) овог члана може се 

информативно објавити на огласној табли Министарства 
и градским/општинским службама за борачко-инвалидску 
заштиту (у даљем тексту: Служба), а може се доставити и 
кантоналним борачким савезима.
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Члан 16. 
(Подношење пријаве)

(1) Пријава на јавни позив, са потребном документацијом, 
подноси се Министарству у року 15 дана од дана наведеног 
у јавном позиву. 

(2) Пријава из става (1) овог члана се подноси на 
пријавном обрасцу који је саставни дио ове одлуке (Анекс I). 

(3) Уз пријаву из става (1) ове одлуке инвалидски 
спортски клуб је обавезан приложити сву документацију 
како слиједи:

а) изјаву о тачности свих података достављених по 
пријави на Јавни позив на прописаном обрасцу (доступна на 
веб страници Владе Кантона (http://www.vladatk.gov.ba/), 
која је саставни дио ове одлуке (Анекс II)

б) приједлог пројекта/програма искључиво на 
прописаном обрасцу, (доступан на веб страници Владе 
Кантона (http://www.vladatk.gov.ba), који је саставни дио 
ове одлуке (Анекс III)

ц) рјешење о упису у регистар удружења (фотокопија),
д) увјерење о порезној регистрацији - идентификациони 

број, 
е) уговор са банком о отвореном трансакцијском рачуну, 
ф) спесимен потписа лица одговорних за финансије, 
г) одлука органа управљања удружења о усвајању 

финансијског извјештаја за претходну годину,
х) изјава о рангираним такмичењима у претходној 

години на којима су освојене медаље са лицима из члана 4. 
ове одлуке,

и) план (календар) такмичења спортских клубова за 
текућу годину за који се тражи партиципација трошкова,

ј)  докази о освојеним медаљама за лица из члана 4. ове 
одлуке за I, II или III мјесто и Билтен такмичења, у претходној 
години на међународним спортским приредбама,

к)  списак спортиста који су учествовали у претходној 
години на међународним спортским приредбама, са 
посебном назнаком која су лица спортисти у статусу лица 
из члана 4. ове одлуке

л) списак свих репрезентативаца са посебoм назнаком 
који су репрезентативци у статусу лица из члана 4. ове 
одлуке у претходној години,

м) докази о освојеним медаљама за лица из члана 4. ове 
одлуке за I, II или III мјесто и Билтен такмичења, у претходној 
години на такмичењима државног и федералног  нивоа 
(дипломе) и

н)  списак о броју спортиста који су у претходној години  
учествовали на такмичењима: државног и федералног 
нивоа, са посебном назнаком који су спортисти у статусу 
лица из члана 4. ове одлуке.

(4) Документи из става (3) овог члана морају бити 
достављени у оригиналу или овјереној фотокопији, а 
дипломе са међународних спортских приредби могу 
бити испринтане са интернета уз оригиналну потврду 
организатора такмичења о верификацији дипломе 

Члан 17.
(Именовање и састав Комисије) 

(1) Процедуру по јавном позиву проводи Комисија 
коју именује министар за борачка питања (у даљем 
тексту: министар), за сваку буџетску годину посебно.  

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

(3) Чланови Комисије на својој првој конститутивној 
сједници бирају предсједника Комисије.

(4) Предсједник Комисије одговоран је за рад и 
рокове поступања Комисије.

Члан 18.
(Рад Комисије)

(1) Комисија ради на сједницама и за свој рад одговара 
министру.

(2) Комисија је дужна размотрити пријаве у погледу 
благовремености и потпуности, утврдити број бодова по 
сваком од основа, укупан број бодова по критеријима и 
предложити министру висину партиципације за сваког  
подносиоца пријаве.

(3) На сједницама Комисије води се записник који 
потписују сви чланови Комисије, а који садржи детаљан 
преглед свих запримљених пријава.

(4) Комисија доноси одлуку простом већином гласова 
јавним гласањем, а у случају издвајања мишљења појединог 
члана Комисије, у записник се евидентирају разлози истог.

Члан 19.
(Ранг листа)

(1) Комисија је обавезна најкасније у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношење пријава на јавни позив 
истаћи ранг листу. 

(2) Ранг листа обавезно садржи:
а) назив инвалидског спортског клуба,
б) број бодова по сваком од утврђених основа,  
ц) укупан број бодова по свим основима и
д) поуку о правном лијеку са тачно назначеним роком до 

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

узима у разматрање, а пријављени инвалидски спортски 
клубови о истом се обавјештавају истицањем засебне листе. 

(4) Листе из ставова (2) и (3) ове одлуке се објављују на 
веб страници Владе Кантона, огласној табли Министарства 
и огласним таблама Служби.

Члан 20. 
(Поступак по приговору и доношење коначне листе) 

(1) На листе из члана 19. ставова (2) и (3) 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 разлога за приговор.

(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) Коначну ранг листу утврђује министар.

Члан 21. 
(Расподјела средстава)

(1) Прворангирани инвалидски спортски клуб са 
коначне листе из члана 20. став (5) ове одлуке, има право 
на партиципацију у максимално одобреном износу до 35% 
од укупно планираних средстава по Програму из члана 2. 
ове одлуке.

(2) Остали инвалидски спортски клубови рангирани на 
коначној листи из члана 20. став (4) ове одлуке,  учествују 
у расподјели преосталих средстава сразмјерно броју 
остварених бодова. 

Члан 22. 
(Уговор)

(1) На основу коначне ранг листе из члана 20. став (5) ове 
одлуке, министар са рангираним инвалидским спортским 
клубом закључује уговор којим се ближе уређују међусобна 
права и обавезе.
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(2) Уговор из става (1) овог члана закључује се у року 
од 30 дана од дана истицања коначне ранг листе на веб-
страници Владе Кантона.

(3) Инвалидски спорски клуб који у року из става (2) 
овог члана не потпише уговор, сматра се да је одустао од 
партиципације, изузев у случају уколико из оправданих 
разлога није у могућности потписати уговор, о чему 
доставља доказ.

(4) Свако коришћење одобрених средства супротно 
намјенама утврђеним у уговору из става (1) овог члана 
сматра се ненамјенским.

Члан 23.
(Исплата партиципације)

(1) Инвалидском спортском клубу исплата 
партиципације може се реализовати тек када се потпише 
уговор из члана 22. став (1) ове одлуке.

(2) На основу потписаног уговора и плана (календар) 
такмичења Министарство доноси појединачне одлуке о 
дознаци партиципације инвалидском спортском клубу, 
једнократно или квартално.

(3) Исплата партиципације се врши путем рачуна 
инвалидског спортског клуба.

Члан 24.
(Коришћење партиципације)

(1) Исплаћена партиципација се може користити за:
а) набавку спортских реквизита и опреме (лопте, 

дресови и др.),
б) трошкове превоза на такмичење и тренажни процес,
ц) трошкове освјежења (безалкохолни топли и хладни 

напици) за спортисте, 
д) трошкове израде банера и плаката, 
е) трошкове преноћишта за спортисте на гостовању,
ф) закуп сале или објеката за такмичење и тренажни 

процес према уговору о закупу,
г) накнада судијама и делегатима на такмичењу,
х) новчане награде за освојена мјеста на такмичењу и
и) пехаре, плакете и медаље за освојена мјеста на 

такмичењу.
(2) У реализацији одобрених средстава инвалидски 

спортски клуб 20% средстава, од укупног одобреног 
износа, може користити за остале трошкове који нису 
наведени у ставу (1) овога члана, уз обавезу правдања истог 
одговарајућим доказним средствима, у складу са прописом 
Министарства којим се регулише предметна област. 

(3) Намјена коришћења партиципације се прецизније 
одређује уговором из члана 22. ове одлуке. 

Члан 25. 
(Ограничење коришћења партиципације)

Исплаћена партиципација се не може користити за:
а) трошкове репрезентације (храна, алкохолна пића), 
б) надокнаде за рад лицима кроз плате и топли оброк, 
ц) накнаду за рад и учешће на такмичењима и
д) накнаде хранарине и појачане исхране у тренажном 

процесу и такмичењима.

Члан 26.
(Подношење извјештаја о намјенском утрошку 

партиципације)
(1) Министарство прати реализацију пријава и обавља 

контролу утрошка исплаћене партиципације уз обавезу да 
издаци морају бити правдани безготовински. 

(2) Инвалидски спортски клуб обавезан је Министарству 
доставити финансијски извјештај о утрошку  исплаћене 
партиципације у року од 30 дана од дана окончања 
активности које се партиципирају.

(3) Приликом достављања финансијског извјештаја из 
става (2) овог члана, на оригиналним рачунима (фактурама) 
које су плаћене средствима Министарства, обавезно 
сачинити назнаку: ,,овај издатак је измирен из средстава 
Министарства за борачка питања ТК“, те исто потписати и 
овјерити печатом.

(4) Инвалидски спортски клуб који не оправда утрошак 
дозначених средстава из става (1) овог члана, дужан је 
извршити поврат средстава која су ненамјенски утрошена.

(5) Инвалидски спортски клуб који не изврши поврат 
ненамјенски утрошених дозначених средстава из става 
(1) овог члана, партиципацију за наредну активност 
(такмичење и/или манифестацију) неће добити.   

Члан 27.
(Престанак важења ранијег прописа)

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
утврђивању услова, критерија и поступка додјеле средстава 
за партиципацију у трошковима учешћа и организовања 
спортских такмичења и манифестација инвалидским 
спортским клубовима и савезима Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 11/20 и 9/21).

 Члан 28.
(Ступање на снагу и објављивање Одлуке)

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-11-9371/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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P R I L O G

Anex I
PRIJAVNI   OBRAZAC

na Javni poziv za učešće u sufinansiranju u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i 
manifestacija u invalidskom sportu Tuzlanskog kantona za _____. godinu

Podnosilac prijave:

Adresa: ________________________________________________Telefon__________________

Nazivi sportskih takmičenja i manifestacija za koja se traži participacija:

Vrijeme i mjesto sportskog takmičenja i manifestacije za koja se traži participacija:

Ukupna vrijednost ___________________________________________________________

Ukupni troškovi: _____________________________________________________________
                                    (u prilogu dostaviti specifikaciju troškova)

Uz prijavni obrazac obavezno se prilaže:
1. izjavu o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv na propisanom obrascu (dostupna na web stranici Vlade 

Kantona (http://www.vladatk.gov.ba/), koja je sastavni dio ove Odluke, 
2. prijedlog projekta/programa isključivo na propisanom obrascu, (dostupan na web stranici Vlade Kantona (http://www.

vladatk.gov.ba),
3. rješenje o upisu u registar udruženja (fotokopija),
4. uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacioni broj, 
5. ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu, 
6. specimen potpisa lica odgovornih za finansije, 
7. odluka organa upravljanja udruženja o usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu godinu,
8. izjava o rangiranim takmičenjima u prethodnoj godini na kojima su osvojene medalje sa licima iz člana 4. ove odluke,
9. plan (kalendar) takmičenja sportskih klubova za tekuću godinu za koji se traži participacija troškova,
10. dokazi o medaljama za lica iz člana 4. ove odluke za I, II ili III mjesto i Bilten takmičenja, u prethodnoj  godini na međunarodnim 

sportskim priredbama,
11. spisak sportista koji su učestvovali u prethodnoj godini na međunarodnim sportskim priredbama, sa posebnim naznakom 

koja su lica sportisti u statusu lica iz člana 4. ove odluke
12. spisak svih reprezentativaca sa posebnim naznakom koji su reprezentativci u statusu lica iz člana 4. ove Odluke u prethodnoj 

godini,
13. dokazi o medaljama za lica iz člana 4. ove odluke za I, II ili III mjesto i Bilten takmičenja, u prethodnoj godini na takmičenjima 

državnog i federalnog  nivoa (diplome) i
14. spisak o broju sportista koji su u prethodnoj godini učestvovali na na takmičenjima: državnog i federalnog nivoa, sa posebnom 

naznakom koji su sportisti u statusu lica iz člana 4. ove odluke.
Dokumenti od 1) do 14) moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, diplome sa međunarodnih sportskih priredbi 

mogu biti isprintane sa interneta uz originalnu potvrdu organizatora takmičenja o verifikaciji diplome.

_________________________                M.P.                     __________________________
       Mjesto i datum                                                                    Potpis podnosioca prijave

POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA
PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA PISARNICU ZAJEDNIČKIH SLUŽBI 

KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona
Ul. Rudarska 57.

75000 Tuzla
Napomena: ponuda po Javnom pozivu za učešće u sufinansiranju u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih 

takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu
  Ne otvaraj!!!

KRAJNJI ROK ZA PRIJEM PRIJAVA JE _________________
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NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE

Anex II

I Z J A V A

u sufinansiranju učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu 
Tuzlanskog kantona za _____. godinu po javnom pozivu Ministarstva za boračka pitanja

kojom  Ja___________________________________________________, rođen dana____________ 
                                             (ime i prezime)
_________godine,u _________________________ , grad/općina ____________________________

trenutno nastanjen u__________________________, na adresi____________________________ 

grad/općina _____________________, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom

odgovornošću, izjavljujem sljedeće:

1. da sam ovlašteni predstavnik __________________________________________
                                                                  (navest: naziv sportske organizacije)
ovlašten za poduzimanje svih radnji u postupku po Javnom pozivu za dodjelu sredstava u troškovima učešća na sportskim 

takmičenjima i manifestacijama i u organizovanju i održavanju sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 
____ godinu, objavljenom na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona,

2. da savez za koji podnosim prijavu ima više od 50% ratnih vojnih invalida, koji imaju status sportiste koji učestvuje u 
sportskom takmičenju u disciplini za koju se prijavljuje i/ili stručnih lica osposobljenih za rad u sportu,

3. da su svi podaci, po prijavi na Javni poziv iz tačke 1. ove izjave, predočeni u okviru priložene dokumentacije i predloženog 
projekta za participiranje tačni, te da ću u slučaju potrebe za iste dostaviti odgovarajuće dokaze kojima se predočene činjenice 
utvrđuju.

4. da ću realizaciju sredstava izvršiti prema rokovima iz prijave, odnosno u roku od  30 dana, od dana okončanja aktivnosti 
za koje se vrši participacija,

5. da ću dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sa kompletnom dokumentacijom u roku od  30 dana, od dana 
okončanja aktivnosti za koje se vrši participacija i

6. da ću priložiti virmanski nalog, kao dokaz o povratu eventualno neutrošenih sredstava.

                                    Tuzla,________. godine  Čitak potpis ovlaštenog lica:

                                                                     M.P.                           _____________________________
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Anex III

PRIJEDLOG PROJEKTA/PROGRAMA
na Javni poziv za sufinansiranje u učešću, organizovanju i održavanju sportskih takmičenja i manifestacija u 

invalidskom sportu Tuzlanskog kantona za _____godinu

Podnosilac prijave:
____________________________________________________________________________

Nazivi sportskog takmičenja i manifestacija za koja se traži participacija:
____________________________________________________________________________

Vrijeme i mjesto sportskog takmičenja i manifestacije za koja se traži participacija:
____________________________________________________________________________

Redni broj: IZVOR FINANSIRANJA IZNOS SREDSTAVA
1.
2.
3.
4.
5.

                                    Tuzla,________. godine  Čitak potpis ovlaštenog lica:

                                                                     M.P.                           _____________________________
 

583
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, 8/21 и 10/22), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 14.06.2022. 
године, доноси

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

управе цивилне заштите Тузланског кантона

I
 Мирза Џиновић, именује се за вршиоца дужности 

директора Кантоналне управе цивилне заштите Тузланског 
кантона до именовања директора у складу са законом, а 
најдуже шест мјесеци, почев од 17.06.2022. године.

II
Именованом из тачке I овог рјешења припадају сва 

права, обавезе и одговорности директора  Кантоналне 
управе цивилне заштите. 

III
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: 02/1-30-20199/22
Тузла, 14.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

584
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 61. 
став (2) Закона о државној служби у Тузланском кантону 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 
10/18, 14/18, 8/21 и 10/22) и чланом 34. Уредбе о правилима 
дисциплинског поступка за дисциплинску одговорност 
државних службеника и намјештеника у органима 
државне службе у Тузланском кантону („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 1/18, 5/18 и 13/21), Влада 
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 14.06.2022. 
године, доноси

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

комисије за кантоналне органе државне службе

I
У Дисциплинску комисију за кантоналне органе 

државне службе (у даљем тексту: Комисија) именују се:
1. Адријана Амна Брчиновић, предсједник,
2. Алма Захировић, члан,
3. Адем Муратовић, члан.

II
За замјенике предсједника и чланова Комисије из тачке 

I овог рјешења, именују се:
1. Аднан Џаферагић, замјеник предсједника,
2. Едина Саламовић, замјеник члана,
3. Сеад Субашић, замјеник члана.

III
Предсједник и чланови Комисије, као и њихови 

замјеници, именују се на период од једне године.
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IV
Предсједнику и члановима, за рад у Комисији припада 

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

V
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-30-11358-5/22
Тузла, 14.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р. 

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

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), на приједлог Кантоналне 
управе цивилне заштите, Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 14.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Радне групе за израду Програма развоја 
заштите и спашавања од природних и других несрећа 
Тузланског кантона за период од 2023. до 2029. године

I 
У Радну групу за израду Програма развоја заштите и 

спашавања од природних и других несрећа Тузланског 
кантона за период од 2023. до 2029. године именују се: 

1. Драган Пелемиш - предсједник, Кантонална управа 
цивилне заштите,

2. Садмир Авдибеговић - члан, Кантонална управа 
цивилне заштите,

3. Ријад Башић - члан, Министарство привреде,
4. Елдина Мулић - члан, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде,
5. Ахмед Јашаревић - члан, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде,
6. Фахрудин Делић - члан, Министарство просторног 

уређења и заштите околице,
7. Енвер Мешић - члан, Министарство унутрашњих 

послова,
8. Славена Војиновић - члан, Министарство здравства,
9. Елмир Тукић - члан, Министарство образовања и 

науке,
10. Азра Гаврановић - члан, Министарство трговине, 

туризма и саобраћаја,
11. Блашко Топаловић - члан, Завод за јавно здравство 

ТК,
12. Зехра Хускић - члан, ЈП „Шуме ТК“ д.д. Кладањ,
13. Тања Биједић - члан, Црвени криж ТК,
14. Зијад Гергић - члан, ЈП „Спреча“ д.д. Тузла.
Послове техничког секретара обављаће Бенедин Пејић 

из Кантоналне управе цивилне заштите.

II
Задатак Радне групе из тачке I овог рјешења је да на 

основу Процјене угрожености од природних и других 
несрећа подручја Тузланског кантона, Закона о заштити 
и спашавању људи и материјалних добара од природних 
и других несрећа („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
39/03, 22/06 и 43/10) и Закона о заштити и спашавању 
људи и материјалних добара од природних и других несрећа 

у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 10/08 и 8/15), сачини Нацрт Програма развоја 
заштите и спашавања од природних и других несрећа 
Тузланског кантона за период од 2023. до 2029. године.

III
Кантонална управа цивилне заштите обављаће стручне 

и административне послове за потребе Радне групе и 
вршиће координацију свих активности Радне групе.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-40-6778-1/22
Тузла, 14.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

586
На основу чланова 24. и 25. Закона о државној служби 

у Тузланском кантону (,,Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21 и 10/22), а у вези 
са  чланом 12. 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 21.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Кантоналне управе за 

инспекцијске послове Тузланског кантона

I
Селмин Карић, именује се за директора Кантоналне 

управе за инспекцијске послове Тузланског кантона, на 
период од пет година, почев од 21.06.2022. 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: 02/1-30-18926/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 8. став 1. 
Одлуке о оснивању Кантоналног штаба цивилне заштите 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/14, 9/14, 
12/15, 9/17, 7/18 и 2/21) и чланом 2. тачка 13. алинеја 
1. Одлуке о одређивању сталних радних тијела Владе 
Тузланског кантона, органа управе и управних организација 
Тузланског кантона за чији ће се рад исплаћивати новчана 
накнада, број: 02/1-05-031386/12 од 27.12.2012. године, 
број: 02/1-34-879/13 од 04.02.2013. године и број: 02/1-05-
27395/13 од 16.01.2014. године, Влада Тузланског кантона, 
на приједлог вршиоца дужности директора Кантоналне 
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управе цивилне заштите, на сједници одржаној дана 
21.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о постављењу команданта, начелника и 

чланова Кантоналног штаба цивилне заштите

I
У Рјешењу о постављењу команданта, начелника и 

чланова Кантоналног штаба цивилне заштите („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 6/22), тачка II мијења се 
и гласи:

„За начелника Кантоналног штаба цивилне заштите 
поставља се Мирза Џиновић, вршилац дужности директора 
Кантоналне управе цивилне заштите“. 

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношењa, а 

објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА 

Број: 02/1-40-14774/22 
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

588
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 28.  
Закона о оснивању Јавне установе Центар за аутизам „Мехо 
Садиковић“ Тузла („Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 8/22), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 06.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 о именовању Привременог управног одбора Јавне 

установе Центар за аутизам „Мехо Садиковић“ Тузла

I
Именује се Привремени управни одбор Јавне установе 

Центар за аутизам „Мехо Садиковић“ Тузла, на период 
најдуже до шест мјесеци, у сљедећем саставу:

1. Мустафа Табаковић, предсједник
2. Амела Ибрахимагић, члан 
3. Мухидин Џибрић, члан
4. Мухарем Медић, ћлан  
5. Емир Хасановић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА 

Број: 02/1-04-13822/22
Тузла, 06.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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 
16.06.2022. године, доноси

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

Завода за јавно здравство Тузланског кантона

I
Именује се Управни одбор Завода за јавно здравство 

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. Зихер Суљић, предсједник
2. Мурадиф Шарић, члан
3. Амела Мујановић, члан
4. Селма Халиловић, члан
5. Јасмин Шкаљић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-33-14375/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 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 
16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом  именовању  Управног одбора Јавне 
здравствене установе Општа болница „Др. Мустафа 

Бегановић“ Грачаница

I
Именује се Управни одбор Јавне здравствене установе 

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

1. Адмир Шишић, предсједник
2. Амир Бајрић, члан
3. Мирза Омердић, члан
4. Нермин Махмутовић, члан
5. Мирела  Сулејмановић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-33-14377/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. 
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591
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 14. Закона 
о оснивању Јавне установе Заштићени пејзаж „Коњух“ 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/11 и 1/13), 
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаног дана 
21.06.2022. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Управног одбора 

Јавне установе Заштићени пејзаж „Коњух“

I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе Заштићени 

пејзаж „Коњух“ Бановићи и прије истека мандата на који је 
именован, у сљедећем саставу :

1. Џенан Хасанагић, предсједник,
2. Нехра Лугавић, члан и
3. Мирза Карахоџић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-19-14811/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 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 
21.06.2022. године, доноси

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

 Јавне установе Заштићени пејзаж „Коњух“ Бановићи

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Заштићени 

пејзаж „Коњух“ Бановићи 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. Мирза Карахоџић, предсједник,
2. Менсур Мешановић, члан 
3. Џенан Хасанагић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-19-14813/22
Тузла,  21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Основна музичка школа Тузла

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна музичка школа Тузла, и то:
1. Сабина Смајловић, предсједник
2. Менсур Дураковић, члан
3. Тарик Шадић, члан
4. Сенад Дедић, члан
5. Едита Зворничанин, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-24/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна музичка школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Емсад Аљић, предсједник
2. Сенад Дедић, члан
3. Мелика Мешковић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-25/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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595
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

 Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Хусино“Тузла

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Хусино“ Хусино, Тузла, и то:
1. Драган Гргић, предсједник
2. Борис Семуновић, члан
3. Маринко Мркоњић, члан
4. Љуца Топлаловић, члан
5. Нефис Алић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-28/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Хусино“ Хусино, Тузла, на период најдуже до 90  
дана, у сљедећем саставу:

1. Лејла Механовић, предсједник
2. Нермин Бркић, члан
3. Мелиха Босанкић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-29/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа  „Кисељак“ Кисељак, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1.  Муамер Хасанбашић, предсједник
2.  Јелена Спасојевић, члан 
3.  Османа Палаврић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-6/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Липница“ Липница, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Санел Дељић, предсједник
2. Тихомир Павличевић, члан 
3. Дамир Јолдић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-9/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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600
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1.  Алма Мухединовић, предсједник
2.  Амра Кулуглић, члан
3.  Менсур Демировић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација  Босне и  Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-30/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Центар“ Тузла, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Центар“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у 
сљедећем саставу:

1.  Ервина Ибрић, предсједник
2.  Јасминка Хаџић, члан
3.  Беним Џамбић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-44/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 и 11/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, 
доноси

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

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1.  Един Муратовић, предсједник
2.  Нијаз Омеровић, члан 
3.  Зилха Јахић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

-Федерација  Босне и  Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-63/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1.   Есад Фестић, предсједник
2.   Селма Морањкић, члан 
3.   Мирнес Синановић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  

Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-10/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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603
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 и 11/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију 
слушања и говора Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Центар за 

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

1.  Јасмила Овчина, предсједник
2.  Нермина Кукурузовић, члан 
3.  Мирела Мехмединовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-62/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Прва основна школа Сребреник

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Прва основна школа Сребреник, и то:
1. Есед Буљубашић, предсједник
2. Самир Ахмељић, члан
3. Алма Одобашић, члан
4. Едина Хусарић, члан
5. Јасмина Ђерзић, члан

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-45/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Прва основна школа Сребреник

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Прва 

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

1. Есед Буљубашић, предсједник
2. Самир Ахмељић, члан
3. Лејла Викало, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-23/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Кладањ“ Кладањ
I

Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Кладањ“ Кладањ, и то:

1. Санида Ахметовић, предсједник
2. Санел Мазаловић, члан
3. Адиса Суљкић, члан  
4. Мерсида Крекић, члан
5. Енес Бегић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-27/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

607
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Кладањ“ Кладањ

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Бејазид Спахић, предсједник
2. Абдурахман Авдић, члан
3. Анита Халиловић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-26/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

„Гнојница“ Гнојница, Лукавац

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Гнојница“ Гнојница, Лукавац, и то:
1. Фахрудин Камберовић, предсједник
2. Анела Хоџић, члан
3. Ирма Оштраковић, члан
4. Един Халиловић, члан
5. Един Ковачевић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-46/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Гнојница“ Гнојница, Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Гнојница“ Гнојница, Лукавац, на период најдуже до 
90  дана, у сљедећем саставу:

1. Бехрудинa Арапчић, предсједник
2. Ирма Оштраковић, члан
3. Един Ковачевић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-1/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104а. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о прекиду мандата актуелног Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Лукавац Град“ Лукавац

I
Прекида се мандат актуелног Школског одбора ЈУ 

Основна школа  „Лукавац Град“ Лукавац, и то:
1. Амела Палаврић Бектић, предсједник
2.  Харис Туфекчић, члан
3.  Јасмина Зејниловић, члан
4.  Амела Суљић, члан
5.  Ирма Ковачевић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-2/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

611
На основу чланова 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 104а. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о успостави мандата ранијем Школском одбору 

ЈУ Основна школа „Лукавац Град“ Лукавац

I
Успоставља се мандат ранијем Школском одбору 

ЈУ Основна школа „Лукавац Град“ Лукавац именован 
Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 02/1-30-
36577-1/20 од 14.01.2021. године у трајању утврђеном 
рјешењем којим је Школски одбор првобитно именован, 
и то:

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

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-3/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

„Стјепан Поље“ Стјепан Поље, Грачаница

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Стјепан Поље“ Стјепан Поље, 
Грачаница, и то:

1.  Един Ибришевић, предсједник
2.  Делила Шакић, члан
3.  Езанета Хаџић, члан
4.  Дениса Халилчевић, члан
5.  Ферседа Башић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-13
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

школа „Стјепан Поље“ Стјепан Поље, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Селма Халилчевић, предсједник
2. Неџада Бркичевић, члан
3. Миралем 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
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-14/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Горња Ораховица“ Горња Ораховица, Грачаница

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Горња Ораховица“ Горња 
Ораховица, Грачаница, и то:

1. Медина Хусеиновић, предсједник
2. Субхија Ибрахимовић, члан
3. Мерсудин Хоџић, члан
4. Саима Суљановић, члан
5. Амина Мујић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-17/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

615
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

школа „Горња Ораховица“ Горња Ораховица, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Ален Мујић, предсједник
2. Емира Ибрахимовић, члан
3. Мирнеса Мујић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-18/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

„Малешићи“ Малешићи, Грачаница

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, Грачаница, и то:
1. Ханифа Хасић Калесић, предсједник
2. Мерсед Осмичевић, члан
3. Ханкија Дураковић, члан
4. Нерминка Плићанић, члан
5. Мирела Ахмић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-55/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Малешићи“ Малешићи, Грачаница, на период 
најдуже до 90  дана, у сљедећем саставу:

1. Мехмед Дураковић, предсједник
2. Хајрија Решидбеговић Калесић, члан
3. Ферид Делић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-54/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Џакуле“ Џакуле, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Џакуле“ Џакуле, Грачаница, на период најдуже до 
90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Мирела Закетовић, предсједник
2.  Ајша Имамовић, члан
3.  Ахмет Мушић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-15/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

 ЈУ Друга основна школа Грачаница, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Друга 

основна школа Грачаница, Грачаница, на период најдуже 
до 90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Харун Куртовић, предсједник
2.  Лејла Ђогић, члан
3.  Амела Хаџић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-16/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Доборовци“ Доборовци, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Доборовци“ Доборовци, Грачаница на период 
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Омер Гаџић, предсједник
2.  Селма Муратовић, члан
3.  Џенита Ахметовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-       

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-32/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Лукавица“ Лукавица, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Лукавица“ Лукавица, Грачаница на период најдуже 
до 90 дана, у сљедећем саставу:

1. Азра Ђогић, предсједник
2. Самир Ђогић, члан
3. Мирза Фазлић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-33/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси



Број 13 - Страна 1502Број 13 - Страна 1502 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Петак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Петак, 15.07.2022. год

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

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Соко“ Соко, Грачаница, на период најдуже до 90 
дана, у сљедећем саставу:

1.  Исмета Девеџић, предсједник
2.  Сабина  Вехабовић, члан
3.  Мерсида Џинић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-40/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 
8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 и 11/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, 
доноси

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

 ЈУ Основна музичка школа Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

музичка школа Грачаница, на период најдуже до 90 дана, 
у сљедећем саставу:

1.   Аида Чајић, предсједник
2.   Алма Куртић, члан
3.   Мирсад Летић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-57/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

„Шерићи“ Шерићи, Живинице

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Шерићи“ Шерићи, Живинице, и то:
1. Неврес Бојагић, предсједник
2. Мевлудин Шабановић, члан
3. Мустафа Мухић, члан
4. Мелиха Мукиновић, члан
5. Азра Ђуловић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-22/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Шерићи“ Шерићи, Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор  ЈУ Основна 

школа „Шерићи“ Шерићи, Живинице, на период најдуже 
до 90  дана, у сљедећем саставу:

1. Аида Чичкушић, предсједник
2. Алмир Накичевић, члан
3. Азра Пољић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-21/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси



Петак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 13 - Страна 1503Петак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 13 - Страна 1503

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

 ЈУ Основна школа „Грачаница“ Грачаница, Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1.  Мирзет  Јусић, предсједник
2.  Разија Клопић, члан
3.  Билал Хоџић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-31/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Башиговци“ Башиговци, 
Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Башиговци“ Башиговци, Живинице на период 
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Суад Делић, предсједник
2.  Рахима Јагодић, члан 
3.  Фахрета Касумовић-Подгорчевић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-8/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора ЈУ Основна 
школа „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац на 
период најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Неџад Бистрић, предсједник
2.  Рајмон Имшировић, члан
3.  Медиха Ахметагић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-47/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Др.Сафвет-бег Башагић“, Градачац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Сафвет-бег Башагић“, Градачац, на период 
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Азима Биберкић, предсједник
2.  Есед Карић, члан
3.  Ален Турбић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-7/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104а. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о прекиду мандата актуелног Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Бановићи“ Бановићи

I
Прекида се мандат актуленог Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Бановићи“ Бановићи, и то:
1.  Анида Софтић, предсједник
2.  Наида Ковачевић, члан
3.  Едис Хасић, члан
4.  Санела Кикановић, члан
5.  Нехра Лугавић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-5/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

631
На основу чланова 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 104а. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о успостави мандата ранијем Школском одбору

ЈУ Основна школа „Бановићи“ Бановићи

I
Успоставља се мандат ранијем Школском одбору 

именован Рјешењем Владе Тузланског кантона број: 
02/1-30-36713-1/20 од 14.01.2021. године у трајању 
утврђеном Рјешењем којим је Школски одбор првобитно 
именован, и то:

1. Амир Бригић, предсједник, 
2. Елдина Хусић, члан
3. Мерсудин Шехић, члан
4. Адела Ђуловић, члан
5. Сенад Мујезиновић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-4/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

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

(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

школа „Бановићи Село“ Бановићи Село, Бановићи

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Бановићи Село“ Бановићи Село, Бановићи на 
период најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Елдин Мркоњић, предсједник
2.  Мустафа Маљишевић, члан
3.  Армина Хасић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-41/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

 Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора одбора 
ЈУ Основна школа „Сеона“ Аљковићи, Бановићи

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Сеона“ Аљковићи, Бановићи на период најдуже до 
90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Мерима Мрахоровић, предсједник
2.  Недрет Хаџић, члан
3.  Јасмина Салановић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-42/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
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(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Калесија“ Калесија

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Харис Омеровић, предсједник
2. Мехмедалија Имамовић, члан
3. Алена Камерић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-43/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

635
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Вуковије“ Вуковије, Калесија

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Вуковије“ Вуковије, Калесија, на период најдуже до 
90 дана, у сљедећем саставу:

1.  Анел Хоџић, предсједник
2.  Мирела Сакић, члан 
3.  Мирнес Јукановић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-26/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 

11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Сапна“ Сапна

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Сапна“ Сапна, и то:
1. Шахман Адемовић, предсједник
2. Енес Омеровић, члан
3. Санела Османовић, члан
4. Сулејман Рамић, члан
5. Елвир Гарибовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-20/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. Закона 
о основном одгоју и образовању – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 8/21, 
11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Сапна“ Сапна

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Русмир Хасановић, предсједник
2. Мина Гушић, члан
3. Зекеријах Смајловић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-19/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104. 
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени 
текст (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 
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8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 и 11/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Вражићи“ Вражићи, Челић, на период најдуже до 90 
дана, у сљедећем саставу:

1.   Недим Куцаловић, предсједник
2.   Муневер Џуздановић, члан
3.   Мујесир Хоџић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-58/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

639
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“ Тузла

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“ Тузла, и то:
1. Сунчица Делибеговић, предсједник
2. Душка Тараде, члан
3. Фатима Јупић, члан
4. Данијел Ивановић, члан
5. Алма Хасић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-34/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

640
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

 Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“ Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија 

„Исмет Мујезиновић“ Тузла, на период најдуже до 90  дана, 
и то:

1. Незира Мујановић, предсједник, 
2. Фатима Јупић, члан 
3. Анита Биједић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-35/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

641
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла, и то:
1. Сеад Назибеговић, предсједник
2. Мелиха Карабеговић, члан
3. Маид Хаџимујић, члан
4. Емир Имшировић, члан
5. Севлид Хуртић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-38/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
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17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125. 
Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор  ЈУ Мјешовита 

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

1. Анчица Топалчевић, предсједник, 
2. Сеад Ваљевац, члан 
3. Мулија Џулбеговић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-39/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125. 
Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

 Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Мјешовита средња школа Тузла

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња школа Тузла, и то:
1. Сумеја Алихоџић, предсједник
2. Санел Хоџић, члан
3. Елвира Хоџић, члан
4. Мерима Скокић, члан
5. Дамира Селмић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-51/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125. 
Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21, 22/21, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Хајрија Куртић, предсједник
2. Елвира Хоџић, члан 
3. Биљана Гаковић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-50/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

645
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Неџад Сиочић, предсједник
2. Елвира Хускић Хаџић, члан
3. Емина Хаскић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-37/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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646
На основу чланова 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, 5/22, 10/22 и 11/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, 
доноси

 Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња рударска школа Тузла 

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Семир Софтић, предсједник
2. Алмира Дердемез, члан
3. Мирнеса 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
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-56/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

647
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Гиманзија „Меша Селимовић“ Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гиманзија 

„Меша Селимовић“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, 
у сљедећем саставу:

1. Амела Тупајић, предсједник
2. Алма Бербић, члан
3. Дамир Сабитовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-59/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

648
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

 Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора

ЈУ Мјешовита средња школа Лукавац

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња школа Лукавац, и то:
1. Адем Маховкић, предсједник
2. Џана Семић, члан
3. Елвин Мујакић, члан
4. Кемал Башић, члан
5. Сандра Јелеч - Благојевић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-48/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

649
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Елма Механовић, предсједник
2. Кемал Башић, члан 
3. Рамзија Нухић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-49/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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650
На основу чланова 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, 5/22, 10/22 и 11/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, 
доноси

 Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора

ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска школа Лукавац

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска школа 
Лукавац, и то:

1. Мирела Нурковић, предсједник
2. Азра Кудузовић, члан
3. Халид Јунузовић, члан
4. Емина Маховкић, члан
5. Един Карахмет, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-60/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

651
На основу чланова 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, 5/22, 10/22 и 11/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 21.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска школа Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња економско-хемијска школа Лукавац, на период 
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:

1. Нихрета Фркић, предсједник, 
2. Енида Хрвановић, члан 
3. Самир Имамовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-61/22
Тузла, 21.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

652
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 06.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња школа Грачаница, на период најдуже до 90 дана, 
у сљедећем саставу:

1.  Есед Мујачић, предсједник
2.  Фатима Мехинбашић, члан
3.  Асмир Фазлић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-18046-9/22
Тузла, 06.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

653
На основу чланова 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, 5/22 и 
10/22), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 16.06.2022. године, доноси

 Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора

ЈУ Мјешовита средња школа  Сребреник

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник, и то:
1. Осман Бајректаревић, предсједник
2. Алма Кишић, члан
3. Мидхат Салиховић, члан
4. Ернад Бајрактаревић, члан
5. Џевад 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
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-52/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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654
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Саднан Мујкић, предсједник
2. Ајсела Мутапчић, члан 
3. Рамиз Салихбашић, члан 

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-53/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

655
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Школског одбора

ЈУ Мјешовита средња школа  Бановићи

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи, и то:
1. Сенада Мустајбашић, предсједник
2. Армин Рахмановић, члан
3. Асмир Авдић, члан
4. Едина Чергић, члан
5. Едиса Достовић, члан

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-12/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

656
На основу чланова 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, 5/22 и 10/22), Влада Тузланског кантона, 
на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи

I
Именује се привремени Школски одбор  ЈУ Мјешовита 

средња школа Бановићи, на период најдуже до 90  дана, 
у сљедећем саставу:

1. Асмир Нурковић, предсједник, 
2. Мирсад Фајић, члан 
3. Елмир Кукић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-20474-11/22
Тузла, 16.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

657
На основу члана 5. Закона о Влади Тузланског кантона 

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 
11/06 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 69. тачка 54. и 
чланом 81. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 23/21 и 8/22) Влада Тузланског кантона, на 
сједници одржаној дана 06.06.2022. године, доноси

П Р О Г Р А М 
о утврђивању услова, критерија и поступака за расподјелу 

средстава Буџета Тузланског кантона за 2022. годину са 
позиције 31010003 – „Подршка развоју Кантона“

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава 

Буџета Тузланског кантона за 2022. годину са буџетске 
позиције 31 01 0003 – „Подршка развоју Кантона“ у износу од 
4.700.000,00 КМ (словима: четири милиона седам стотина 
хиљада конвертибилних марака), као и питања везана за 
услове, критерије и поступак расподјеле средстава.

II
Средства из тачке I овог програма утврђена су у 31 

раздјелу Буџета Тузланског кантона за 2022. годину, глава 
01, потрошачко мјесто 0003 – Подршка развоју Кантона, на 
економским кодовима:

- 614 300 – Текући трансфери непрофитним                                                                                                                                      
                   организацијама                       100.000,00 КМ
- 614 500 – Субвенције приватним предузећима и                                                                                                                                                
                   предузетницима                   4.580.000,00 КМ
- 613 900 – Уговорене и друге посебне услуге                                                                                                                                           
                                                                      20.000,00 КМ.



Петак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 13 - Страна 1511Петак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 13 - Страна 1511

III
Средства из тачке II алинеја 1. распоређују се за 

сљедећу намјену:
- Суфинансирање развојних пројеката финансираних 
из ЕУ и/или других међународних фондова до                                                                                                                                               
                                                                     100.000,00 КМ  

IV
Средства из тачке II алинеја 2. распоређују се за сљедећу 

намјену:
- субвенционисање дијела каматне стопе привредним 
субјектима са подручја Тузланског кантона до                                                                                                                                               
                                                                  1.100.000,00 КМ 
- субвенције микро, малим и средњим предузећима 
(ММСП) за набавку опреме, алата и репроматеријала 
до                                                              2.000.000,00 КМ
- субвенције микро, малим и средњим предузећима 
(ММСП) за дигиталну трансформацију до                                                                                                                                               
                                                                     220.000,00 КМ
- субвенције обртима за набавку опреме, алата и 
репроматеријала до                                   950.000,00 КМ                                                                                                                                     
- субвенције новооснованим ММСП и обртима за 
набавку опреме, алата и репроматеријала до                                                                                                                                               
                                                                     300.000,00 КМ                             
- субвенције за подршку обртничким коморама и 
удружењима обртника до                          10.000,00 КМ.

V
Средства из тачке II алинеја 3. распоређују се за 

сљедеће намјене:
- набавка базе података за анализу стања привреде 

на подручју Тузланског кантона;
- трошкови промотивних активности за промоцију 

предузетништва, развоја и привредних потенцијала;                                                                                         
- трошкови реализације медијских пројеката 

промоције предузетништва и развоја Тузланског 
кантона; 

- набавка услуге припреме и израде промотивног 
материјала.

VI
(1) Право на додјелу средстава из тачке III овог 

програма имају удружења и фондације са сједиштем на 
подручју Тузланског кантона.

(2) Намјена средстава је суфинансирање имплементације 
развојних пројеката на Тузланском кантону који се 
финансирају из ЕУ и/или других међународних фондова.

(3) Услови које корисници морају испунити за 
додјелу средстава су да:

- су регистровани у Министарству правосуђа и 
управе Тузланског кантона или у складу са законом на 
ентитетском или државном нивоу;

- егзистирају минимално три године;  
- су до сада реализовали минимално три развојна 

пројекта у протеклих пет година; 
- уредно измирују директне порезе, доприносе за 

ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- су обезбиједили финансирање пројекта из ЕУ и/или 

других међународних фондова;
- су оправдали раније додијељена финансијска 

средства од стране Министарства привреде; 
- до сада нису остварили финансијска средства за 

предложену намјену из другог извора.  
(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су:
- Број корисника пројекта; 
- Област у којој се пројекат имплементира;
- Територијална покривеност имплементације 

пројекта; 

- Категорија циљне групе и корисника пројекта;
- Укљученост образовних или других институција 

везаних за реализацију пројекта; 
- Повезаност пројекта са циљевима у референтним 

стратешким документима;
- Досадашњи потицаји од стране Министарства 

привреде за период 2019.-2021. година. 

VII
(1) Средства из тачке IV алинеја 1. користиће се за 

субвенционисање дијела каматне стопе у 2022. години 
на одобрене кредите из кредитне линије пласиране 
привредним субјектима који послују на подручју 
Тузланског кантона путем UniCredit Bank д.д. Мостар, 
а у складу са Уговором о пружању услуга пласмана 
кредитних средстава уз субвенционисање дијела 
каматне стопе привредним субјектима са подручја 
Тузланског кантона закљученог између Министарства 
привреде и UniCredit Bank д.д. Мостар, број: 03/1-11-
27003/20 од 03.12.2020. године.

 (2) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 
1. овог програма имају привредни субјекти са сједиштем 
на подручју Тузланског кантона који су у већинском 
приватном власништву, регистровани у складу са 
Законом о привредним друштвима („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 81/15 и 75/21) и обрти са сједиштем 
на подручју Тузланског кантона регистровани у складу 
са Законом о обрту и сродним дјелатностима („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 75/21).

(3) Намјена кредитних средстава је превазилажење 
негативних учинака пандемије коронавируса кроз 
набавку сталних средстава, набавку залиха робе, 
сировине и репроматеријала, и осталих обавеза према 
добављачима, унапређење и одржавање постојеће 
производње, пружање услуга, веће искоришћење 
капацитета, одржавање постојећих радних мјеста, 
очување постојећег броја субјеката мале привреде, ново 
запошљавање, повећање извоза. Кредитним средствима 
може се финансирати отплата кредита и/или измирење 
обавеза по кредитима и/или других обавеза према 
другим банкама и финансијским институцијама. 
Намјенски кредит за стална и обртна средства 
одобрава се у омјеру за стална средства минимално 
50% и обртна средства максимално 50% уз могућност 
другачијег омјера по одобрењу Министарства привреде, 
а у највишем појединачном износу 2.000.000,00 КМ 
(словима: два милиона конвертибилних  марака).

(4) Средства се одобравају у складу са посебним 
Правилником којег доноси Министарство привреде.

VIII
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 

2. овог програма имају микро, мала и средња предузећа 
класификована по броју запослених у складу са Законом 
о потицају развоја мале привреде („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 19/06 и 25/09) и Законом о 
привредним друштвима („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 81/15 и 75/21), а која су у већинском приватном 
власништву са сједиштем на подручју Тузланског 
кантона. 

(2) Намјена средстава је субвенционисање трошкова 
набавке опреме, алата и репроматеријала. 

(3) Услови које корисници морају испунити за 
додјелу средстава су да:

-регистрована дјелатност не спада у област трговине 
(изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних 
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 
2010 („Службени гласник БиХ“, број: 47/10), туризма, 
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угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев 
гране 52.1 Складиштење робе), грану 85.53 - Дјелатности 
возачких школа у складу са Класификацијом дјелатности 
КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, број: 47/10) 
те производњу оружја и војне опреме, производњу 
духанских производа и алкохолних пића, примарну 
пољопривреду изузев прерађивачке дјелатности, 
отварање касина и других игара на срећу; 

- послују најмање годину дана;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за 

ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у 

систему ПДВ-а; 
- су остварили позитиван финансијски резултат у 

претходној години пословања (2021. година);
- су оправдали раније додијељена финансијска 

средства од стране Министарства привреде; 
- до сада нису остварили финансијска средства за 

предложену намјену из другог извора.
Уколико је подносилац пријаве био корисник 

средстава Министарства привреде два пута у посљедње 
три године (2019., 2020. и 2021. година) по било којем 
програму, изузев корисника средстава програма 
субвенционисања дијела каматне стопе привредним 
субјектима са подручја Тузланског кантона, НЕМА право 
учешћа у Јавном позиву. 

(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су: 
- Дјелатност коју ММСП обавља; 
- Број запослених лица; 
- Број запослених из категорије рањивих лица;
- Остварени извоз; 
- Квалитет пројекта; 
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде 

за период 2019.-2021. година;
- Равномјернији регионални развој (степен развијености 

ЈЛС).

IX
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 

3. овог Програма имају микро, мала и средња предузећа 
дефинисана у складу са Законом о потицају развоја мале 
привреде („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 19/06 
и 25/09) и Законом о привредним друштвима ФБиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 81/15 и 75/21), а 
која су у већинском приватном власништву са сједиштем 
на подручју Тузланског кантона. 

(2) Неповратна средства могу се користити за 
субвенционисање трошкова набавке или израде 
дигитализованих рјешења у пословању (имплементација 
система ERP- Enterprise resource planning1 и CRM - 
Customer Relationship Management2, дигитализација 
1 Enterprise resource planning (ERP) - пословно планирање ресурса 
је пословни систем који предузећу омогућава да управља 
пословним процесима и врши координацију појединачних 
пословних јединица.  ЕРП систем обједињује све функције и 
процесе у предузећу у једну цјелину и врши проток информација 
између свих дијелова предузећа. На овај начин се повећава 
продуктивност процеса и при томе олакшава комуникација 
запослених. ЕРП систем обухвата набавку, магацин, продају, 
финансије, људске ресурсе и ЦРМ (менаџмент односа са 
купцима).
2 Customer Relationship Management (CRM) - управљање 
односима с клијентима је приступ управљању предузећа кроз 
интеракцију са садашњим и будућим купцима, а чији циљ је 
организовање и аутоматизација продаје, маркетинга и службе 
помоћи те управљање свим информацијама у вези клијената на 
једном мјесту и у једном систему. Коришћење ЦРМ рјешења 
омогућава једноставније праћење рада свих упосленика, те 
истовремено убрзава рад с клијентима.  

и аутоматизација  пословних процеса, дигитални 
маркетинг, дигитална набава, едукација, слична 
дигитална рјешења у пословању). 

(3) Услови које корисници морају испунити за 
додјелу средстава су да:

- регистрована дјелатност не спада у област трговине 
(изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних 
возила у складу са Класификацијом дјелатности 
КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, број: 47/10), 
туризма, угоститељства, превоза ствари, роба и 
путника (изузев гране 52.1 - Складиштење робе), 
грану 85.53 - Дјелатности возачких школа у складу са 
Класификацијом дјелатности КДБиХ 2010 („Службени 
гласник БиХ“, број: 47/10) те производњу оружја и војне 
опреме, производњу духанских производа и алкохолних 
пића, примарну пољопривреду изузев прерађивачке 
дјелатности, отварање касина и других игара на срећу; 

- послују најмање годину дана;
- уредно измирују директне порезе, доприносе за 

ПИО/МИО и здравствено осигурање;
- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у 

систему ПДВ-а; 
- су остварили позитиван финансијски резултат у 

претходној години пословања (2021. година);
- су оправдали раније додијељена финансијска 

средства од стране Министарства привреде; 
- до сада нису остварили финансијска средства за 

предложену намјену из другог извора.
Уколико је подносилац пријаве био корисник 

средстава Министарства привреде два пута у посљедње 
три године (2019., 2020. и 2021. година) по било којем 
програму, изузев корисника средстава програма 
субвенционисања дијела каматне стопе привредним 
субјектима са подручја Тузланског кантона, НЕМА право 
учешћа у Јавном позиву.

(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава су: 
- Квалитет пројекта (имплементација ЕРП и ЦРМ 

система, дигитализација и аутоматизација пословних 
процеса, дигитални маркетинг, дигитална набава, 
едукација, слична дигитална рјешења у пословању); 

- Врста дјелатности;
- Број запослених лица;
- Досадашњи потицаји од стране Министарства 

привреде за период 2019.-2021. година;
- Равномјернији регионални развој (степен развијености 

ЈЛС). 

X
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 

4. овог програма имају обрти дефинисани у складу са 
Законом о обрту и сродним дјелатностима („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 75/21) и Правилником о 
попису обрта („Службене новине Федерације БиХ“, број: 
42/22) те обртници који обављају обртничку дјелатност 
у складу са Уредбом о заштити традиционалних и старих 
заната („Службене новине Федерације БиХ“, број: 28/22) 
са сједиштем на подручју Тузланског кантона.

(2) Намјена средстава је субвенционисање трошкова 
набавке опреме, алата и      репроматеријала за производне 
обрте док се за услужне обрте неповратна средства могу 
користити искључиво за субвенционисање трошкова 
набавке опреме и алата. 

(3) Услови које корисници морају испунити за 
додјелу средстава су да:

- регистрована дјелатност не спада у област трговине, 
туризма, угоститељства, превоза ствари, роба и путника; 

- послују најмање годину дана;
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- су обртници који своју дјелатност обављају као 
основну дјелатност; 

- уредно измирују директне порезе, доприносе за 
ПИО/МИО и здравствено осигурање; 

- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у 
систему ПДВ-а; 

- су оправдали раније додијељена финансијска 
средства од стране Министарства привреде; 

- до сада нису остварили финансијска средства за 
предложену намјену из другог извора.

Уколико је подносилац пријаве био корисник 
средстава Министарства привреде два пута у посљедње 
три године (2019., 2020. и 2021. година) по било којем 
програму, изузев корисника средстава програма 
субвенционисања дијела каматне стопе привредним 
субјектима са подручја Тузланског кантона, НЕМА право 
учешћа у Јавном позиву.

(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава: 
- Дјелатност коју обрт обавља; 
- Број запослених лица; 
- Број запослених из категорије рањивих лица;
- Квалитет пројекта;
- Досадашњи потицаји од стране Министарства привреде 

за период 2019.-2021. година;
- Равномјернији регионални развој (степен развијености 

ЈЛС).

XI
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 5. 

овог програма имају новооснована микро, мала и средња 
предузећа дефинисана у складу са Законом о потицају 
развоја мале привреде („Службене новине Федерације БиХ“, 
бр. 19/06 и 25/09) и Законом о привредним друштвима 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 81/15 и 75/21), а 
која су у већинском приватном власништву са сједиштем 
на подручју Тузланског кантона и новоосновани обрти 
дефинисани у складу са Законом о обрту и сродним 
дјелатностима („Службене новине Федерације БиХ“, број: 
75/21) и Правилником о попису обрта („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 42/22) те новоосновани обрти 
који обављају обртничку дјелатност у складу са Уредбом 
о заштити традиционалних и старих заната („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 28/22) са сједиштем на 
подручју Тузланског кантона.

(2) Намјена средстава је субвенционисање набавке 
опреме, алата и репроматеријала. 

(3) Услови које новоосновани ММСП морају испунити за 
додјелу средстава су да:

- регистрована дјелатност не спада у област трговине 
(изузев гране 45.2 - Одржавање и поправак моторних 
возила у складу са Класификацијом дјелатности КДБиХ 
2010 („Службени гласник БиХ“, број: 47/10), туризма, 
угоститељства, превоза ствари, роба и путника (изузев 
гране 52.1 -Складиштење робе), грану 85.53 - Дјелатности 
возачких школа у складу са Класификацијом дјелатности 
КДБиХ 2010 („Службени гласник БиХ“, број: 47/10) те 
производњу оружја и војне опреме, производњу духанских 
производа и алкохолних пића, примарну пољопривреду 
изузев прерађивачке дјелатности, отварање касина и 
других игара на срећу; 

- су регистровани од 03.06.2021. године до 15.04.2022. 
године;

- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/
МИО и здравствено осигурање, 

- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у 
систему ПДВ-а; 

- до сада нису остварили финансијска средства за 
предложену намјену из другог извора;

Услови које новоосновани обрти морају испунити за 
додјелу средстава су да:

- регистрована дјелатност не спада у област трговине, 
туризма, угоститељства, превоза ствари, роба и путника; 

- су обртници који своју дјелатност обављају као основну 
дјелатност; 

- су регистровани од 03.06.2021. године до 15.04.2022. 
године;

- уредно измирују директне порезе, доприносе за ПИО/
МИО и здравствено осигурање; 

- уредно измирују индиректне порезе, уколико су у 
систему ПДВ-а; 

- до сада нису остварили финансијска средства за 
предложену намјену из другог извора.  

(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава: 
- Дјелатност коју ММСП/обрт обавља; 
- Равномјернији регионални развој (степен развијености 

ЈЛС).

XII
(1) Право на додјелу средстава из тачке IV алинеја 

6. овог програма имају обртничке коморе и удружења 
обртника на подручју Тузланског кантона. 

(2) Намјена средстава је суфинансирање 
имплементације пројектних активности обртничких 
комора и удружења обртника намијењених развоју и 
афирмацији обрта, активности на промоцији обртништва 
у образовним институцијама, интересног умрежавања 
обртника, организованог заступања интереса обртника 
на заједничком тржишту, едукације чланова коморе и 
удружења, организовања обртника у циљу промоције и 
јачања обртништва и сродних дјелатности, организације 
активности из подручја образовања и оспособљавања 
за потребе обртништва прописане Законом о обрту и 
сродним дјелатностима. 

(3) Услови које корисници морају испунити за 
додјелу средстава су да:

- дјелују у складу са Законом о обрту и сродним 
дјелатностима;

- су регистровани и имају сједиште на подручју 
Тузланског кантона; 

- реализују програме/пројекте од интереса за 
Тузлански кантон; 

- доставе пројекат чији је циљ у складу са намјеном 
дефинисаном у ставу (2) ове тачке; 

- уредно измирују директне порезе, доприносе за 
ПИО/МИО и здравствено осигурање;

- су оправдали раније додијељена финансијска 
средства од стране Министарства привреде; 

- до сада нису остварили финансијска средства за 
предложену намјену из другог извора.  

(4) Критерији за оцјену и расподјелу средстава: 
- Квалитет пројекта;  
- Број крајњих корисника; 
- Сарадња са коморама, удружењима и образовним 

институцијама у земљи и окружењу до 2022. године; 
- Финансирање програма/пројекта из других извора; 
- Досадашњи потицаји од стране Министарства 

привреде за период 2019.-2021. година. 

XIII 
(1) Средства из тачке V овог програма намијењена су за:
- набавку базе података за анализу стања привреде на 

подручју Тузланског кантона, која ће садржавати податке о 
анализама које се односе на привреду, привредне субјекте, 
финансијске показатеље, број запослених и друге податке;

- трошкове припреме и реализације промотивних 
активности за промоцију привреде и привредних 
потенцијала; 

- трошкове израде и реализације медијског пројекта 
у сврху промоције предузетништва и развоја Тузланског 
кантона;
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- набавку услуге припреме визуелног идејног рјешења 
и израде промотивног материјала, који ће се користити у 
активностима од значаја за промоцију предузетништва 
и привредног развоја Тузланског кантона, а на којем ће 
се представити најзначајнији подаци и информације 
за инвеститоре, предузетнике и обртнике са подручја 
Тузланског кантона.

(2) Активности из става (1) ове тачке проводи 
Министарство привреде, а добављачи који ће пружати 
наведене услуге биће изабрани у поступку јавне набавке у 
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14).

XIV
(1) Одабир корисника средстава из тачака III и IV 

алинеје 2, 3, 4, 5 и 6 овог програма врши Министарство 
привреде путем јавног позива, који се објављује у дневном 
листу који је изабран у поступку јавних набавки за вршење 
услуга оглашавања у дневним новинама и на веб страници 
Владе Тузланског кантона. 

(2) Поступак разматрања и оцјене пријава по јавном 
позиву из тачака III и IV алинеје 2, 3, 4, 5 и 6 овог програма 
врши Комисија коју именује министар привреде у Влади 
Тузланског кантона (у даљем тексту: министар).

(3) Комисија разматра приспјеле пријаве у погледу 
испуњавања услова, врши бодовање пријава према 
критеријима из овог програма и на основу Смјерница 
које сачињава Министарство привреде појединачно за 
сваки пројекат те сачињава Прелиминарну ранг листу 
корисника средстава и Листу подносилаца чије су пријаве 
неблаговремене, непотпуне и неосноване, а које се објављују 
на веб страници Владе Тузланског кантона.

(4) На објављене листе сви подносиоци пријава имају 
право приговора, који се подноси Министарству привреде 
у писаној форми.

(5) Након рјешавања по уложеним приговорима, 
министар доноси Коначну ранг листу корисника средстава, 
која се објављује на веб страници Владе Тузланског кантона. 

(6) На основу Коначне ранг листе корисника средстава, 
Министарство привреде доноси појединачне одлуке о 
одобравању финансијских средстава корисницима.

(7) Са одабраним корисницима Министарство привреде 
закључује појединачне уговоре. 

(8) На основу појединачних одлука и уговора дозначавају 
се средства на трансакцијски рачун корисника.

XV
Одабир корисника средстава из тачке IV алинеје 1. врши 

UniCredit Bank д.д. Мостар уз сагласност Министарства 
привреде, а све у складу са Уговором о пружању услуга 
пласмана кредитних средстава уз субвенционисање 
дијела каматне стопе привредним субјектима са подручја 
Тузланског кантона закљученог између Министарства 
привреде и UniCredit Bank д.д. Мостар,  број: 03/1-11-
27003/20 од 03.12.2020. године. 

XVI
За реализацију овог програма, у складу са Законом 

о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2022. годину 
и расположивим средствима, задужује се Министарство 
привреде Тузланског кантона, а за реализацију трансфера 
средстава корисницима задужује се Министарство 
финансија Тузланског кантона.

XVII
(1) Корисници средстава обавезни су реализовати 

активности у складу са намјеном средстава дефинисаним 
овим програмом и дужни су поднијети извјештај о 
намјенском утрошку средстава са документацијом којом се 
доказује реализација пројектних активности.

(2) Министарство врши надзор намјенског трошења 
средстава одобреним корисницима на основу достављених 
извјештаја, а по потреби и непосредним увидом код 
корисника средстава. 

(3) У случају да корисник не реализује средства у складу 
са намјеном средстава Министарство привреде покреће 
поступак за поврат средстава додијељених корисницима.

XVIII
Овај програм ступа на снагу даном доношења и биће 

објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број:  02/1-11-13049-1/22
Тузла, 06.06.2022. 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 24020031 – ЈУ Прва основна школа 
Сребреник, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) 
у износу од 1.300,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 -    Накнаде трошкова запослених, субаналитика                                                                                                                                     
                 АА0005, функционални код 1030                                                                                                                                             
                                                                         1.300,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0007, функционални код 1011  
                                                                         1.300,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ Прва 
основна школа Сребреник.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-14526/22
Тузла, 16.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19, 99/19 и 25/22), 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 24020067 – ЈУ ОШ 
„Шерићи“ Живинице, у дијелу распореда расхода из 
буџета (Извор 10) у износу од 1.782,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економских кодова:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0007, функционални код 1011
                                                                         1.282,00 КМ 
613200 - Издаци за енергију, функционални код 0912
                                                                            500,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0005, функционални код 1030
                                                                         1.782,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Шерићи“ Живинице.

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: 07/1-11-14746/22
Тузла, 20.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19, 99/19 и 25/22), 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 24020058 – ЈУ ОШ „Јала“ Тузла, у 

дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у износу од 
2.500,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика  
               АА0004, функционални код 1020
                                                                         2.500,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0003, функционални код 0912
                                                                         2.500,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ „Јала“  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: 07/1-11-14746-1/22
Тузла, 20.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

661
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 25/22), 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 32020003 – ЈУ Архив Тузланског 
кантона, у дијелу властитих средстава (Извор 20) у износу 
од 4.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге,
               функционални код 0820                 4.000,00 КМ                                                                   

у корист економског кода:
614800 - Други текући расходи, функционални код 0820
                                                                         4.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство за културу, спорт и младе и ЈУ 
Архив Тузланског кантона.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
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662
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 25/22), 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 18010001 – Министарство 
просторног уређења и заштите околице, у дијелу распореда 
расхода из буџета (Извор 10) у износу од 200,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, Субаналитика
              АА0006, функционални код 0660
                                                                            200,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0007, функционални код 0660
                                                                            200,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија и Министарство просторног уређења и заштите 
околице.

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
МИНИСТАР

Број: 07/1-11-15013/22
Тузла, 22.06.2022. године 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

663
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 25/22), 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 24030008 – ЈУ Мјешовита средња 
електро-машинска школа Лукавац у дијелу распореда 
расхода из буџета (Извор 10) у износу од 1.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге - посебна 
               накнада за подстицање рехабилитације
               и запошљавања лица са инвалидитетом,
               субаналитика АА0009, функционални код 0922
                                                                         1.000,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0004, функционални код 1020
                                                                         1.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ 
Мјешовита средња електро-машинска школа Лукавац.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина

-Федерација Босне и Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-15032/22
Тузла, 22.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

664
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 25/22), 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), 
у оквиру раздјела  24 - Министарство образовања и науке, 
за потрошачко мјесто 24010023 – Предшколски одгој и 
образовање, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 
10) у износу од 4.010,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

614100 - Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима, функционални код 0180                                                                                                                                             
                                                                         4.010,00 КМ
у корист економског кода:
614500 -   Субвенције приватним предузећима и 
предузетницима, функционални код 0911
                                                                         4.010,00 КМ

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-14776/22
Тузла, 20.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.
ецц.,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у Федерацији 

БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25/22), 
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 24030012 – ЈУ МС Електротехничка школа  Тузла, у 
дијелу распореда расхода из буџета  (Извор 10) у износу од 
2.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
          функционални код 0922                 2.000,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0003, функционални код 0922
                                                                         2.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ МС 
Електротехничка школа  Тузла. 

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина

-Федерација Босне и Херцеговине-
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-15657/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

666
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 25/22), 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 24040001 –  Универзитет у Тузли, 
у дијелу властитих средстава (Извор 20) у износу од 
10.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

614800 - Други текући расходи, функционални код 0941    
                                                                       10.000,00 КМ
у корист економског кода:
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама,
        функционални код 0941,               10.000,00 КМ 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и 
Универзитет у Тузли.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-15660/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.
ецц.,с.р.

667
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 25/22), 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  2021. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22), 
на потрошачком мјесту 24020048 – ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла, у 
дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у износу од 
500,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге, функционални 
код 0912                                                             500,00 КМ

у корист економског  кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0003, функционални код 0912
                                                       500,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија и Министарство образовања и науке.

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: 07/1-11-15657/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.
ецц.,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19, 99/19 и 25/22), 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 24020053 – ЈУ ОШ „Славиновићи“ 
Тузла у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у 
износу од 600,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге, функционални 
              код 0912                                               600,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
              АА0003, функционални код  0912
                                                                            600,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Славиновићи“ 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: 07/1-11-15660-2/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.
ецц.,с.р.

669
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 25/22), 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 24020045 – ЈУ ОШ „Букиње“ Тузла, 
у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у износу од 
800,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге, функционални
               код 0912                                              800,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0003, функционални код 0912  
                                                                            800,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ „Букиње“ 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: 07/1-11-15660-3/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.
ецц.,с.р.

670
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 25/22), 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 24030031 – ЈУ МСШ Тузла, 
у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у износу 
од 1.500,00 КМ.

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Пазар“ 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: 07/1-11-15660-1/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.
ецц.,с.р.
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671
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 25/22), 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  2021. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22 ), 
на потрошачком мјесту 24020047 – ЈУ ОШ „Брчанска Малта“ 
Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у 
износу од 3.950,00 КМ.

672
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 25/22), 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), у оквиру раздјела 23 - Министарство за рад, социјалну политику и повратак  
– у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10), у износу од 1.030.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0004, функционални код 1020
                                                                         1.500,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0003, функционални код 0922
                                                                         1.500,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ МСШ 
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: 07/1-11-15660-4/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.
ецц.,с.р.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економских кодова:

613200 - Издаци за енергију, функционални код 0912
                                                                           500,00 КМ 
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
               функционални код 0912                 3.000,00 КМ 
613700 - Издаци за текуће одржавање функционални 
               код 0912                                              450,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, Субаналитика 
               АА0003, функционални код 0912
                                                                         3.950,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ „Брчанска Малта“ Тузла.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-15660-5/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.
ецц.,с.р.



Број 13 - Страна 1520Број 13 - Страна 1520 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Петак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Петак, 15.07.2022. год

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на сљедећи начин: 
на терет потрошачких мјеста и економских кодова:

Потрошачко мјесто Опис потрошачког мјеста Економски код Износ у КМ

23020012
Заштита породица са дјецом  НАД 210 614200 – Текући трансфери појединцима, 

функционални код 1040 60.000,00

Заштита породица са дјецом  НАД 219 614200 – Текући трансфери појединцима, 
функционални код 1040 850.000,00

23020022 Хранитељство 614200 – Текући трансфер појединцима, 
функционални код 1040 50.000,00

23020023 Подршка пронаталитетној политици 
Кантона

614200 – Текући трансфер појединцима, 
функционални код 1040 50.000,00

23040001 Подршка повратку прогнаних лица 614100 -Текући трансфери другим нивоима 
власти, функционални код 1070 20.000,00

УКУПНО: 1.030.000,00

у корист потрошачких мјеста и економских кодова:
Потрошачко 

мјесто Опис потрошачког мјеста Економски код Износ у КМ

23020009 Материјално збрињавање лица у стању 
социјалне потребе

614300 – Текући трансфери непорофитним 
организацијама,  функционални код 1070 100.000,00

23020012 Заштита породица са дјецом НАД 212 614200 – Текући трансфери појединцима, 
функционални код 1040 60.000,00

23020013 Субвенција за дјецу, ученике и студенте 614200 – Текући трансфери појединцима, 
функционални код 1040 100.000,00

23040001 Подршка повратку прогнаних лица

614200 – Текући трансфери појединцима, 
функционални код 1070 200.000,00

615100 – Капитални трансфери 
другим нивоима власти и фондовима, 
функционални код 1070

550.000,00

23040002 Материјално збрињавање социјално угрожених
614100 -Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима, функционални код 
1070

20.000,00

УКУПНО: 1.030.000,00

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство финансија и Министарство за рад, социјалну политику и 

повратак.

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: 07/1-11-15662/22
Тузла, 30.06.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, дипл.ецц.,с.р.

673
На основу члана 30. Закона о нотарима („Службене 

новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 45/02), 
министрица правосуђа и управе Тузланског кантона доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању нотара

I
Мирашчић Алма, дипломирани правник из Тузле, 

именује се за нотара са службеним сједиштем у Тузланском 
кантону за подручје града Тузла.

II
Нотар је обавезан у року од 60 дана након положене 

Службене заклетве и пријема Повеље о именовању овом 

Министарству поднијети доказ да испуњава услове за 
почетак рада и да почиње са радом у службеном сједишту.

III
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине“ и 
„Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство правосуђа и управе

Број: УП1-06/1-30-020244/22
Тузла, 15.06.2022. године

МИНИСТРИЦА

Сенада Диздаревић, дипл. правник,с.р.
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“Службене новине Тузланског кантона”
број: 13/2022

САДРЖАЈ

ВЛАДА

576. Одлука о измјени Одлуке о одобравању 
новчаних средстава за санацију 
(рехабилитацију) локалних и неразврстаних 
цеста на подручју Тузланског кантона-
потрошачка јединица 22010001, број: 02/1-
23-10322-4/22 од 21.06.2022. године

1481
577. Одлука о измјенама и допунама Програма 

манифестација од интереса за Тузлански 
кантон за 2022. годину, број: 02/1-11-
14270/22 од 21.06.2022. године 1481

578. Одлука о давању сагласности за 
обнављање Уговора о концесији за 
експлоатацију камена кречњака, број: 
02/1-14-14099/22 од 21.06.2022. године 
(„ГРАМАТ“д.о.о. Грачаница) 1482

579. Одлука о одобравању средстава са 
позиције „Текућа резерва“ – потрошачка 
јединица 11050001, број: 02/1-11-
14809/22 од 21.06.2022. године (Фарук 
Гутић из Бановића) 1483

580. Одлука о одобравању средстава са 
позиције „Текућа резерва“ – потрошачка 
јединица 11050001, број: 02/1-11-
14870/22 од 21.06.2022. године (Општина 
Челић) 1483

581. Одлука о утврђивању средстава за 
расподјелу са потрошачке јединице 
11010009-„Организације и удружења 
Тузланског кантона“, број: 02/1-11-14627-
1/22 од 21.06.2022. године 1484

582. Одлука о суфинансирању трошкова 
учешћа, организовања и одржавања 
спортских такмичења и манифестација 
у инвалидском спорту, број: 02/1-11-
9371/22 од 21.06.2022. године 1485

583. Рјешење о именовању вршиоца дужности 
директора Кантоналне управе цивилне 
заштите Тузланског кантона, број: 02/1-
30-20199/22 од 14.06.2022. године

1491
584. Рјешење о именовању предсједника 

и чланова Дисциплинске комисије за 
кантоналне органе државне службе, број: 
02/1-30-11358-5/22 од 14.06.2022. године

1491
585. Рјешење о именовању Радне групе за 

израду Програма развоја заштите и 
спашавања од природних и других несрећа 
Тузланског кантона за период од 2023. до 
2029. године, број: 02/1-40-6778-1/22 од 
14.06.2022. године 1492

586. Рјешење о именовању директора 
Кантоналне управе за инспекцијске 
послове Тузланског кантона, број: 02/1-
30-18926/22 од 21.06.2022. године 1492

587. Рјешење о измјени Рјешења о постављењу 
команданта, начелника и чланова 
Кантоналног штаба цивилне заштите, 
број: 02/1-40-14774/22 од 21.06.2022. 
године 1492

588. Рјешење о именовању Привременог 
управног одбора Јавне установе Центар 
за аутизам „Мехо Садиковић“ Тузла, број: 
02/1-04-13822/22 од 06.06.2022. године

1493
589. Рјешење о привременом именовању 

Управног одбора Завода за јавно 
здравство Тузланског кантона, број: 02/1-
33-14375/22 од 16.06.2022. године 1493

590. Рјешење о привременом именовању 
Управног одбора Јавне здравствене 
установе Општа болница „Др. Мустафа 
Бегановић“ Грачаница, број: 02/1-33-
14377/22 од 16.06.2022. године 1493

591. Рјешење о разрјешењу Управног одбора 
Јавне установе Заштићени пејзаж „Коњух“, 
број: 02/1-19-14811/22 од 21.06.2022. 
године 1494

592. Рјешење о привременом именовању 
Управног одбора Јавне установе 
Заштићени пејзаж „Коњух“ Бановићи, 
број: 02/1-19-14813/22 од 21.06.2022. 
године 1494

593. Рјешење о разрјешењу Школског одбора ЈУ 
Основна музичка школа Тузла, број: 02/1-
34-20474-24/22 од 16.06.2022. године

1494
594. Рјешење о именовању привременог 

Школског одбора ЈУ Основна музичка 
школа Тузла, број: 02/1-34-20474-25/22 
од 16.06.2022. године 1494

595. Рјешење о разрјешењу Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Хусино“ Тузла, број: 02/1-
34-20474-28/22 од 16.06.2022. године

1495
596. Рјешење о именовању привременог 

Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Хусино“ Хусино, Тузла, број: 02/1-34-
20474-29/22 од 16.06.2022. године 1495

597. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Кисељак“ Кисељак, Тузла, број: 02/1-34-
20474-6/22 од 16.06.2022. године 1495
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598. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Липница“ Липница, Тузла, број: 02/1-34-
20474-9/22 од 16.06.2022. године 1495

599. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Мрамор“ Мрамор, Тузла, број: 02/1-34-
20474-10/22 од 16.06.2022. године 1496

600. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Брчанска Малта“ Тузла, број: 02/1-34-
20474-30/22 од 16.06.2022. године 1496

601. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Центар“ Тузла, Тузла, број: 02/1-34-
20474-44/22 од 16.06.2022. године 1496

602. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Солина“ Солина, Тузла, број: 02/1-34-
20474-63/22 од 16.06.2022. године 1496

603. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Центар за образовање 
и васпитање и рехабилитацију слушања и 
говора Тузла, број: 02/1-34-20474-62/22 
од 21.06.2022. године

1497
604. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 

ЈУ Прва основна школа Сребреник, број: 
02/1-34-20474-45/22 од 16.06.2022. 
године 1497

605. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Прва основна школа 
Сребреник, број: 02/1-34-20474-23/22 од 
16.06.2022. године 1497

606. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Кладањ“ Кладањ, 
број: 02/1-34-20474-27/22 од 16.06.2022. 
године 1497

607. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Кладањ“ Кладањ, број: 02/1-34-20474-
26/22 од 16.06.2022. године 1498

608. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Гнојница“ Гнојница, 
Лукавац, број: 02/1-34-20474-46/22 од 
16.06.2022. године 1498

609. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Гнојница“ Гнојница, Лукавац, број: 02/1-
34-20474-1/22 од 16.06.2022. године 

1498
610. Рјешење о прекиду мандата актуелног 

Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Лукавац Град“ Лукавац, број: 02/1-34-
20474-2/22 од 16.06.2022. године 1498

611. Рјешење о успостави мандата ранијем 
Школском одбору ЈУ Основна школа 
„Лукавац Град“ Лукавац, број: 02/1-34-
20474-3/22 од 16.06.2022. године 1499

612. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Стјепан Поље“ Стјепан 
Поље, Грачаница, број: 02/1-34-20474-
13/22 од 16.06.2022. године 1499

613. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Стјепан Поље“ Стјепан Поље, Грачаница, 
број: 02/1-34-20474-14/22 од 16.06.2022. 
године 1499

614. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Горња Ораховица“ 
Горња Ораховица, Грачаница, број: 02/1-
34-20474-17/22 од 16.06.2022. године 1499

615. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Горња Ораховица“ Горња Ораховица, 
Грачаница, број: 02/1-34-20474-18/22 од 
16.06.2022. године 1500

616. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Малешићи“ Малешићи, 
Грачаница, број: 02/1-34-20474-55/22 од 
16.06.2022. године 1500

617. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Малешићи“ Малешићи, Грачаница, број: 
02/1-34-20474-54/22 од 16.06.2022. 
године 1500

618. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Џaкуле“ Џакуле, Грачаница, број: 02/1-34-
20474-15/22 од 16.06.2022. године 1500

619. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Друга основна школа 
Грачаница, Грачаница, број: 02/1-34-
20474-16/22 од 16.06.2022. године 1501

620. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Доборовци“ Доборовци, Грачаница, 
број: 02/1-34-20474-32/22 од 16.06.2022. 
године 1501

621. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Лукавица“ Лукавица, Грачаница, број: 
02/1-34-20474-33/22 од 16.06.2022. 
године 1501

622. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Соко“ 
Соко, Грачаница, број: 02/1-34-20474-
40/22 од 16.06.2022. године 1501

623. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна музичка 
школа Грачаница, број: 02/1-34-20474-
57/22 од 21.06.2022. године 1502
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624. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Шерићи“ Шерићи, 
Живинице, број: 02/1-34-20474-22/22 од 
16.06.2022. године 1502

625. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Шерићи“ Шерићи, Живинице, број: 02/1-
34-20474-21/22 од 16.06.2022. године

1502
626. Рјешење о именовању привременог 

Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Грачаница“ Грачаница, Живинице, број: 
02/1-34-20474-31/22 од 16.06.2022. 
године 1502

627. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Башиговци“ Башиговци, Живинице, број: 
02/1-34-20474-8/22 од 16.06.2022. године

1503
628. Рјешење о именовању привременог 

Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, 
Градачац, број: 02/1-34-20474-47/22 од 
16.06.2022. године 1503

629. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа „Др. 
Сафвет-бег Башагић“ Градачац, број: 02/1-
34-20474-7/22 од 16.06.2022. године

1503
630. Рјешење о прекиду мандата актуелног 

Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Бановићи“ Бановићи, број: 02/1-34-
20474-5/22 од 16.06.2022. године 1503

631. Рјешење о успостави мандата ранијем 
Школском одбору ЈУ Основна школа 
„Бановићи“ Бановићи, број: 02/1-34-
20474-4/22 од 16.06.2022. године 1504

632. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Бановићи Село“ Бановићи Село, 
Бановићи, број: 02/1-34-20474-41/22 од 
16.06.2022. године 1504

633. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Сеона“ Аљковићи, Бановићи, број: 02/1-
34-20474-42/22 од 16.06.2022. године 1504

634. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Калесија“ Калесија, број: 02/1-34-20474-
43/22 од 16.06.2022. године 1504

635. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Вуковије“ Вуковије, Калесија, број: 02/1-
34-20474-36/22 од 16.06.2022. године

1505

636. Рјешење о разрјешењу Школског одбора ЈУ 
Основна школа „Сапна“ Сапна, број: 02/1-
34-20474-20/22 од 16.06.2022. године

1505
637. Рјешење о именовању привременог 

Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Сапна“ Сапна, број: 02/1-34-20474-19/22 
од 16.06.2022. године 1505

638. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Вражићи“ Вражићи, Челић, број: 02/1-34-
20474-58/22 од 21.06.2022. године 1505

639. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“ Тузла, 
број: 02/1-34-20474-34/22 од 16.06.2022. 
године 1506

640. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Гимназија „Исмет 
Мујезиновић“ Тузла, број: 02/1-34-20474-
35/22 од 16.06.2022. године 1506

641. Рјешење о разрјешењу Школског одбора ЈУ 
Мјешовита средња хемијска школа Тузла, 
број: 02/1-34-20474-38/22 од 16.06.2022. 
године 1506

642. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
хемијска школа Тузла, број: 02/1-34-
20474-39/22 од 16.06.2022. године 1506

643. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња школа Тузла, број: 
02/1-34-20474-51/22 од 16.06.2022. 
године 1507

644. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Тузла, број: 02/1-34-20474-50/22 
од 16.06.2022. године 1507

645. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
саобраћајна школа Тузла, број: 02/1-34-
20474-37/22 од 16.06.2022. године 1507

646. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
рударска школа Тузла, број: 02/1-34-
20474-56/22 од 21.06.2022. године 1508

647. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Гимназија „Меша 
Селимовић“ Тузла, број: 02/1-34-20474-
59/22 од 21.06.2022. године 1508

648. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња школа Лукавац, 
број: 02/1-34-20474-48/22 од 16.06.2022. 
године 1508

649. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Лукавац, број: 02/1-34-20474-
49/22 од 16.06.2022. године 1508
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650. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска 
школа Лукавац, број: 02/1-34-20474-
60/22 од 21.06.2022. године 1509

651. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
економско-хемијска школа Лукавац, 
број: 02/1-34-20474-61/22 од 21.06.2022. 
године 1509

652. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Грачаница, број: 02/1-34-18046-
9/22 од 06.06.2022. године 1509

653. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник, 
број: 02/1-34-20474-52/22 од 16.06.2022. 
године 1509

654. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Сребреник, број: 02/1-34-20474-
53/22 од 16.06.2022. године 1510

655. Рјешење о разрјешењу Школског одбора 
ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи, 
број: 02/1-34-20474-12/22 од 16.06.2022. 
године 1510

656. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Бановићи, број: 02/1-34-20474-
11/22 од 16.06.2022. године 1510

657. Програм о утврђивању услова, критерија и 
поступака за расподјелу средстава Буџета 
Тузланског кантона за 2022. годину са 
позиције 31010003 -„Подршка развоју 
Кантона“, број: 02/1-11-13049-1/22 од 
06.06.2022. године 1510

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

658. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона 
за 2022. годину, број: 07/1-11-14526/22 
од 16.06.2022. године (ЈУ Прва основна 
школа Сребреник) 1514

659. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона 
за 2022. годину, број: 07/1-11-14746/22 
од 20.06.2022. године (ЈУ ОШ „Шерићи“ 
Живинице) 1515

660. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-14746-1/22 од 
20.06.2022. године (ЈУ ОШ „Јала“ Тузла)

1515
661. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-14776/22 од 
20.06.2022. године (ЈУ Архив ТК) 1515

662. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона 
за 2022. годину, број: 07/1-11-15013/22 
од 22.06.2022. године (Министарство 
просторног уређења и заштите околице) 1516

663. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15032/22 од 
22.06.2022. године (ЈУ Мјешовита средња 
електро-машинска школа Лукавац)

1516
664. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15657/22 од 
30.06.2022. године (Предшколски одгој и 
образовање) 1516

665. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона 
за 2022. годину, број: 07/1-11-15657-
1/22 од 30.06.2022. године (ЈУ МС 
Електротехничка школа Тузла) 1517

666. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15660/22 од 
30.06.2022. године (Универзитет у Тузли)

1517
667. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15660-1/22 од 
30.06.2022. године (ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла)

1517
668. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15660-2/22 од 
30.06.2022. године (ЈУ ОШ „Славиновићи“ 
Тузла) 1518

669. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15660-3/22 од 
30.06.2022. године (ЈУ ОШ „Букиње“ Тузла)

1518
670. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 

расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15660-4/22 од 
30.06.2022. године (ЈУ МСШ Тузла) 1518

671. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15660-5/22 
од 30.06.2022. године (ЈУ ОШ „Брчанска 
Малта“ Тузла) 1519

672. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 
расхода у Буџету Тузланског кантона за 
2022. годину, број: 07/1-11-15662/22 од 
30.06.2022. године (Министарство за рад, 
соц. политику и повратак) 1519
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МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА И УПРАВЕ

673. Рјешење о именовању нотара, број: UP1-
06/1-30-020244/22 од 15.06.2022. године

1520

ОГЛАСНИ ДИО

УПИС У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА

178. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење Рома 
„РОМСКО СРЦЕ“ Лукавац I 

179. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 
„Хуманитарни мост“ Шибошница-
Нахвиоци I

180. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Ромско удружење 
„СВАТОВАЦ“ Пољице II

181. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење грађана 
„Партнери солидарности“ II

182. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење 
за подстицај и развој кухарске и 
угоститељске струке „Кухар“ II

183. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење за 
афирмацију изворне музике „ЕР-ХА 
студио“ III

184. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Клуб ММА Академија

III
185. Оглас о упису у Регистар удружења 

Тузланског кантона: Бициклистички клуб 
„Бановићи“ Бановићи IV

186. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење жена 
„Пољичке“ IV

187. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење грађана 
„СЛУЖБА ТРАГАЊА И СПАШАВАЊА“ 
Бановићи IV

188. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ 
„ВЕТЕРАНИ 4. БАТАЉОНА 117./223. ББР“ V

189. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Школа ногомета за 
дјечаке и дјевојчице „ТРМПО 10“ V

190. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење 
Организатора отпора, Ветерана рата, 
Добровољаца, Првобораца и Браниоца 
„БОСНАЕ-ЗЕЛЕНЕ БЕРЕТКЕ“ VI

191. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење 
„ПОМОЗИМО ДРУГИМА“ VI

192. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење дјеце 
са потешкоћама у развоју „ЛЕПТИР“ из 
Бановића VI

193. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: СПОРТСКО 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА УЗГАЈИВАЧА 
ГОЛУБОВА ВИСОКОЛЕТАЧА „БХ 19 
СРЕБРЕНИК“ VII

194. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Планинарско 
друштво „Лукавац“ Лукавац VIII

195. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење грађана 
Центар за одгој и образовање дјеце 
„Генијалци“ VIII

196. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Бошњачка заједница 
културе„Препород“-Опћинско друштво 
Сапна IX

197. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење грађана 
„Нова нада“ IX

198. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење грађана 
„Снага града“ IX

199. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење бораца 
Армије РБиХ „ЈЕЗЕРО-КОП“ X

200. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење за културу 
и умјетност „АРТА“ X

201. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Школа фудбала 
„МИРИ“ XI

202. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: Удружење грађана 
„ГИТАРИСТ“ XI

203. Оглас о упису у Регистар удружења 
Тузланског кантона: „Удружење грађана 
ВИТА“ XI

204. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
„ФОРУМ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА“ XII

205. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
РАДНИЧКО СПОРТСКО ДРУШТВО 
„СЛОБОДА“ XII

206. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
ЦРВЕНИ КРИЖ/КРСТ ГРАДА ТУЗЛА XII
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207. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана „СРЕТНИ РОМИ“ XII

208. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЕФЕКТ XII

209. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Клуб борилачких спортова „ORKKA“ 
Лукавац XII

210. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Удружење 
„ПРИЈАТЕЉИЦЕ“ XIII

211. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, 
КУЛТУРЕ И ЗДРАВЉА „УСПОН“ ТУЗЛА XIII

212. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана за бављење спортским 
активностима и рекреацијом Спортско 
рекреациони клуб „ЗМАЈ ОД БОСНЕ“

XIII
213. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 

удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана спортски билијар клуб 
„БИЛY“ XIII

214. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење глухих и наглухих Опћина 
Лукавац XIII

215.  Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Синдикат полиције Министарства 
унутрашњих послова Тузланског кантона

XIV
216. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 

удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење Антифашиста и бораца НОР-а 
„Добој Исток“ XIV

217. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана „ЋИЛИМИ И ЖЕНЕ“ XIV

218. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ БОСАНСКА ФАМИЛИЈА-
БОСФАМ XIV

219. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Јединствена организација бораца *Унија 
ветерана* Општине Лукавац XIV

220. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Студентско вијеће Медицинског 
факултета у Тузли „Medicus“ XIV

221. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења Тузланског кантона: 
ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ВИС“ XV

222. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Омладински ресурсни центар XV

223. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
СПОРТСКО ДРУШТВО ОДГАЈИВАЧА 
ГОЛУБОВА ВИСОКОЛЕТАЧА „ЗМАЈ“ 
ГРАДАЧАЦ XV

224. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА СПОРТСКО 
РИБОЛОВНО ДРУШТВО „КЛЕН“ 
БАНОВИЋИ XV

225. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Плесни клуб „FLAMENCO“ XV

226. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења грађана Тузланског 
кантона: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА/
УМИРОВЉЕНИКА ОПЋИНЕ КЛАДАЊ XVI

 
227.

 Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана спортских риболоваца 
„Мрена“ Живинице XVI

228. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење Тузлански отворени центар XVI

229. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОГОМЕТНИ КЛУБ 
„ТЕОЧАК“ ТЕОЧАК XVI

230. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Рафтинг клуб „ТУЗЛАК“ XVII

231. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Културно-умјетничко друштво „Литва“ 
Бановићи XVII

232. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење пензионера/умировљеника 
опћине Бановићи XVII

233. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Удружење 
ФИТНЕС ЦЕНТАР ЧАЂО XVII

234. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ВОДОВОДА 
„ВИШЋАНСКИ БИСЕР“ ДОЊА И ГОРЊА 
ВИШЋА XVII
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235. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана Ловачко друштво 
„Вјетреник Шибошница“ Челић XVII

236. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Организација демобилисаних бораца 
Града Градачац XVIII

237. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења грађана Тузланског 
кантона: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА/
УМИРОВЉЕНИКА ГРАДА ГРАЧАНИЦА XVIII

238. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Бодy Билдинг клуб „Гyм Голд“ XVIII

239. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Карате 
савез Тузланског кантона XVIII

240.  Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: УДРУГА 
ДЕМОБИЛИЗИРАНИХ БРАНИТЕЉА 
ДОМОВИНСКОГ РАТА ХВО ТК XVIII

241. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ВОДОВОДА „Водовод 
Одоровићи“ Вишћа Горња XVIII

242. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
САВЕЗ ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА ТК XIX

243. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана за подршку дјеци и 
особама са потешкоћама у развоју „Имам 
право“ XIX

244. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Клуб борилачких спортова-Kung Fu Wu 
Shu „МАЈСТОР“ XIX

245. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана „Ши Село“ Града Тузла

XIX
246. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 

удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана Данце студио „ЛА 
ЛУНА“ XIX

247. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења грађана Тузланског 
кантона: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА/
УМИРОВЉЕНИКА ГРАДА СРЕБРЕНИК XIX

248. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Удружење 
грађана „Аирсофт Клуб Црвена Тачка“

XX

249. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Ногометни 
клуб „МЛАДОСТ“ Малешићи XX

250. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење прогнаника „Горња Спреча“ XX

251. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења грађана Тузланског 
кантона: Савез удружења пензионера/
умировљеника Тузланског кантона XX

252. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења Тузланског кантона: 
Јединствена организација бораца „Унија 
ветерана“ Тузланског кантона XX

253.  Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Организација демобилисаних бораца 
Опћине Сапна XXI

254. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ 
ПЕНЗИОНЕРА/УМИРОВЉЕНИКА ГРАДА 
ЖИВИНИЦЕ XXI

255. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: КЛУБ 
СТРЕЉАЧКИХ СПОРТОВА СПАРТА XXI

256. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење грађана „Дјеца обољела од 
дијабетеса Тип 1“ XXI

257. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Студентско вијеће Економског факултета 
у Тузли XXI

258. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ АНТИФАШИСТА И БОРАЦА 
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА У 
ОПЋИНИ ЛУКАВАЦ XXI

259. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА-
АМПУТИРАЦА БАНОВИЋИ XXII

260. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Фудбалски клуб „Раднички“ Лукавац XXII

261. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења Тузланског кантона: 
„УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЏЕБЕР“ ЗУКИЋИ XXII

262.  Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење „ЗМАЈЕВО СРЦЕ“ XXII

263. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Кошаркашки клуб „СТАРТз“ XXIII
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264. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
„Кладањска полиција, 1991.-1995.“ XXIII

265. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ/УДРУГА ДИЈАБЕТИЧАРА 
„ПЛАВИ КРУГ“ У ГРАДУ ТУЗЛА XXIII

266. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Хуманитарно удружење за помоћ дјеци 
и особама у стању социјалне потребе 
„СВЈЕТЛОСТ“ XXIII

267. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
ЛОВАЧКО ДРУШТВО „СПРЕЧА“ КАЛЕСИЈА XXIII

268. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
НОГОМЕТНИ КЛУБ „РАТКОВИЋИ“ XXIV 

269. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење Рома „САЕРОМА“ XXIV

270. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Бициклистички клуб „МТБ Требава“ 
Грачаница XXIV

271. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО 
„ЗАМБАК“ XXIV

272. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење-Клуб ритмичко-спортске 
гимнастике „СЛОБОДА“ XXIV

273. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Фудбалски клуб „Будућност“ Бановићи XXV

274. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
НОГОМЕТНИ/ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ОПЋИНЕ СРЕБРЕНИК XXV

275.  Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Јединствена организација бораца „Унија 
ветерана“ Град Живинице XXV

276. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење ветерана рата 1992-1995. 
лијечених од ПТСП-а „СТЕЋАК“ XXV

277. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: РАФТ-ЕКО 
КЛУБ „АЦЦЕНТ“ XXV

278. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење глухих и наглухих Града 
Живинице XXVI

279. Оглас о промјенама уписаним у 
Регистар удружења Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЛОВАЦА ЛОВАЧКО 
ДРУШТВО „ПОДОЗРЕН“ ДЕВЕТАК XXVI

280. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Хуманитарно удружење Ајнур Мујић XXVI

281. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Удружење глухих и наглухих Града Тузла XXVI

282. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ВИС 2020“ XXVI

283. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Савез Организација породица шехида и 
погинулих бораца Тузланског кантона XXVI

284. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА СПОРТСКО 
РИБОЛОВНО ДРУШТВО „КЛЕН“ 
БАНОВИЋИ XXVII

285. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења грађана Тузланског кантона: 
Рукометни клуб „Градачац 1954“ XXVII

286. Оглас о промјенама уписаним у Регистар 
удружења Тузланског кантона: Удружење 
за културу, спорт, видео игре, е-игре и он-
лине игре „СОКЕР ТИМ“ XXVII

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 
ЗАСТУПНИКА

287. Оглас Опћинског суда у Тузли о 
постављењу привременог заступника у 
особи Омар Малхоџић, адвокат из Тузле 
(број: 32 0 P 356461 19 P)

XXVII
288. Оглас Опћинског суда у Калесији о 

постављењу привременог заступника у 
особи Јасминка Мехинагић, адвокат из 
Калесије (број: 29 0 P 034079 21 P 2)

XXVIII

ОГЛАС О СУДСКОМ ОБАВЈЕШТЕЊУ

289. Оглас Опћинског суда у Живиницама 
одјељење у Кладњу (број: 33 I Mal 008555 
21 Mal) XXVIII

ОГЛАШАВАЊЕ ШУМСКОГ ЧЕКИЋА НЕВАЖЕЋИМ

290. Оглас о оглашавању шумског чекића 
неважећим ЈП „ШУМЕ ТК“ ДД КЛАДАЊ XIX

291. Оглас о оглашавању шумског чекића 
неважећим ЈП „ШУМЕ ТК“ ДД КЛАДАЊ XIX
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Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: секретар Скупштине Ениса Хасанагић - Телефон 035 / 252-565 - 
Претплата: 035 / 252-565, - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши унапријед у корист рачуна: НЛБ Банка д.д. 
Тузла 1321000256000080 - Графичка припрема и штампа Харфо-граф д.о.о., Тузла, Туралибегова бб, телефон: 319-500, факс: 
319-501, - За штампарију: Мурис Џампо

292. Оглас о оглашавању шумског чекића 
неважећим ЈП „ШУМЕ ТК“ ДД КЛАДАЊ XIX

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ

293. Оглас о оглашавању индекса неважећим 
на име Мелиса Куралић XIX
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-038556/21 od 7.3.2022. 
godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem 64/22, dana 7.3.2022. godine,  upisano je: 
Udruženje Roma „ROMSKO SRCE“ Lukavac.

Skraćeni naziv udruženja je: UR „ROMSKO SRCE“
Sjedište udruženja je: Lukavac, Septembarska broj 11. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. doprinos jačanju ličnih, društvenih i profesionalnih 
kapaciteta Roma, 

2. doprinos kvaliteti življenja i mladih Roma, 
3. okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi 

bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom, 
4. pomoć svim licima koja je neophodna pomoć, 

prvenstveno humanitarna pomoć, 
5. pomoć u radu i doprinos kvalitetu života osobama 

manjinske populacije, 
6. razvoj multietničke kulture i kreiranje boljih uslova za 

razvoj istih, podrška suživota svih naroda i narodnosti u BiH, 
7. organizovanje humanitarnih akcija prikupljanja odjeće, 

obuće, hrane, higijenskih sredstava, novčanih sredstava, sredstava 
i pomagala za liječenje oboljelih osoba, u skladu sa zakonom, 

8. pomoć i rad samohranim roditeljima, bez obzira na 
spol, 

9.  pomoć i rad sa djecom bez roditeljskog staranja, 
10. zalaganje za unapređenje socijalnog statusa svojih 

članova, te uspostavljanje političkog dijaloga sa nadležnim 
institucijama, te promoviranje pozitivnih ideja, 

11. jačanje svijesti pojedinca i društva u cjelini o značaju 
javnog zdravlja putem različitih medijskih aktivnosti i javnih 
prezentacija, 

12. podsticanje učešća stanovništva u definisanju i 
rješavanju problema vezanih za aktivno zdravlje, 

13. preventivno uticanje na mlade u cilju borbe protiv 
raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol...), 

14. organizovanje kreativnih radionica i seminara, kao i 
raznih edukativnih seminara i kurseva, u skadu sa zakonom, 

15. rad na unapređenju zdravlja za sve građane (omladina, 
stariji, žene), organizovanje edukacija vezano za iste, 

16. promocija kulturalnih različitosti i unapređenje 
tolerancije, 

17. promocija zdravog načina života djece i omladine, 
promocija i zaštita ljudskih prava djece i omladine, 

18. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Esed Suljić, predsjednik 
Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje Roma „ROMSKO SRCE“ 

Lukavac stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-035514/21 od 7.3.2022. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,  
pod rednim brojem 65/22, dana 7.3.2022. godine, upisano je: 
UDRUŽENJE GRAĐANA „Humanitarni most“ Šibošnica – Nahvioci.

Skraćeni naziv udruženja je: UG „Humanitarni most“.
Sjedište udruženja je: Ul. Osmana Smajića Seje, Šibošnica bb, 

Čelić. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Zalaganje za poboljšanje položaja djece, mladih, žena, 
penzionera, i ostalih članova u svim životnim oblastima kroz 
izradu različitih vrsta projekata čime bi se doprinijelo razvoju 
cjelokupne zajednice;

2. Organizovanje i promocija naučnih, modnih, kulturnih, 
intelektualnih, istraživačkih, sportskih, ekoloških i humanitarnih 
programa i aktivnosti;

3. Organiziranje i provođenje akcionizma i projekata: 
protiv svih vrsti nasilja, raznih oblika zlouptreba djece, mladih i 
žena, te akcija za borbu protiv siromaštva i drugih neprihvatljivih 
ponašanja mladih i prema mladima u domenu seksualnog i 
reproduktivnog zdravlja, trgovine ljudima, dječije pornografije, 
različitih oblika zloupotreba na internetu i suzbijanje drugih 
negativnih pojava medu ženama, djecom i mladima;

4. Pokretanje različitih projekata iz oblasti ljudskih prava 
u cilju povećavanja nivoa javne svijesti i povezivanja djece i 
mladih;

5. Rad na promociji turizma, prirodnih ljepota i potencijala 
Bosne i Hercegovine

6. Organiziranje javnih okupljanja, manifestacija i tribina 
u skladu sa zakonom;

7.  Organiziranje humanitarnih događaja u skladu sa 
zakonom;

8. Širenje ideje omladinskog aktivizma i volontiranja i 
pokretanje volonterskih aktivnosti,

9. Iniciranje uspostavljanja omladinskih mreža putem 
interneta i drugih elektronskih tehnologija,

10. Zagovaranje slobode govora i izražavanja kroz širenje 
tolerancije i učenje bolje komunikacije među mladima; 

11. Zagovaranje i provođenje akcija za suzbijanje 
zloupotrebe interneta i društvenih mreža;

12. Zagovaranje poboljšanja zaštite ličnih podataka, i prava 
na privatnost;

13.  Iniciranje saradnje sa drugim udruženjima u cilju 
sprovodenja zajedničkih programa i aktivnosti od zajedničkog 

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA



Број 13 - Страна II Број 13 - Страна II  СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Петак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Петак, 15.07.2022. год

interesa i provođenje različitih društvenih istraživanja o 
potrebama građana te provođenje različitih socijalnih akcija sa 
istima.

14. Širenje svijesti o značąju zaštite životne sredine i 
očuvanja prirodnih bogatstava.

15. Organizacija edukativnih ekskurzija kako za članove 
tako i za sve druge zainteresovane sudionike

16. Održavanje starih zanata, običaja i tradicije krąja na 
kome UG „Humanitarni most” egzistira

17. Organizacija aktivnosti „Zdravo starenje” za starije 
članove udruženja kroz edukacije, savjetovanje, radionice, 
putovanja i drugo.

Udruženje zastupa i predstavlja: Jasmin Hasanović, 
predsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA „Humanitarni 

most“ Šibošnica – Nahvioci stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-005125/22 od 7.3.2022. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,  
pod rednim brojem 66/22, dana 7.3.2022. godine, upisano je: 
Romsko udruženje „SVATOVAC“ Poljice.

Skraćeni naziv udruženja je: R.U. „SVATOVAC“ Poljice. 
Sjedište udruženja je: Lukavac, Svatovac, Poljice bb
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. okupljanje, upoznavanje i druženje osoba romske 
nacionalnosti i porijekla u naselju Svatovac, te članova njihovih 
porodica, a radi unapređenja kvaliteta života u zajednici, 
održavanja jezika i običaja romskog naroda,  te šireg upoznavanja 
sa kulturnim, privrednim i istorijskim tradicijama romskog 
naroda,

2. saradnja sa predstavnicima lokalne zajednice i svih 
nivoa vlasti u rješavanju egzistencijalnih i socijalnih pitanja 
Roma, kao i njihova socijalizacija u sve oblasti društvenog života,

3. Briga o staračkim domaćinstvima, ekonomskom 
i socijalnom stanju članova udruženja i zajednice na kojoj 
udruženje egzistira , te uticanje na zaštitu ljudskih i nacionalnih 
prava članova,

4. njegovanje romske kulture i jezika ,
5. uticanje na omogućavanje Romima, a naročito 

mladima, da kroz edukaciju, komunikaciju, kulturu i umjetničko 
stvaranje iskažu svoju odanost multietničkoj Bosni i Hercegovini, 
a umjetničke i kulturne aktivnosti koje se stavljaju na rapolaganje 
mladima su učenje jezika , sticanje informatičkog znanja, 
pozorište, muzika, ples, učenje, menadžment , u skladu sa 
zakonom ,

6. jačanje slobode izražavanja u svim oblicima i 
prezentacija misljenja Roma u javnosti,

7. učešće u razvoju demokratskih institucija u BiH 
društvu, kroz seminar , radionice, edukativne prezentacije i 
materijalnu pomoć, u skladu sa zakonom ,

8. uticanje na zaštitu od diskriminacije (ravnopravnost 
spolova, suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita porodice, zaštita 
prava mladih, zaštita prava osoba sa invaliditetom, zaštita prava 
osoba sa mentalnom retardacijom, prava osoba starije životne 
dobi, zaštita prava beskućnika , zaštita prava spolnih i rodnih 
manjina,

9.  saradnja sa romskim udruženjima u BiH i inostranstvu,
10.  uticanje na unapređenje odgoja i obrazovanja Roma,
11. okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi 

bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom ,
12. organizovanje akcija i pomoći prikupljanja donacija, 

odjeće, obuće, hrane, higijenskih sredstava , sredstava i pomagala 

za liječenje oboljelih lica, teško oboljelih, lica sa invaliditetom i 
socijalno ugroženih , u skladu sa zakonom ,

13. implementacija i promocija projekata za zaštitu 
životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana 
na aktivno sudjelovanje u tim projektima,

14. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Suljo Mujić, predsjednik 
Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Romsko udruženje „SVATOVAC“ 

Poljice stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007302/22 od 
10.3.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona, 
u knjigu I,  pod rednim brojem 69/22, dana 10.3.2022. godine, 
upisano je: Udruženje građana „Partneri solidarnosti“.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Albina Herljevića broj 10. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
Cilj Udruženja je pružanje novčane pomoći članovima 

Udruženja i članovima njihovih porodica, u sljedece svrhe: 
1. obavljanje ljekarskih pregleda koje nije moguće obaviti 

u sklopu redovnog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom,
2. nabavka lijekova koji se ne nalaze na listi koju finansira 

nadleižni državni organ i koji nisu dio redovne liječničke terapije 
u skladu sa zakonom,

3. operativni zahvati i pregledi koje nije moguće osigurati 
u sklopu redovnog zdravstvenog osiguranja i koji ne predstavljaju 
estetske operativne zahvate u skladu sa zakonom,

4. troškovi putovanja za korisnika pomoći i neophodne 
pratnje u slučaju da pregled ili liječenje zahtijeva odlazak van 
njegovog mjesta prebivališta u skladu sa zakonom,

5. nabavka ortopedskih pomagala koje nije moguće 
nabaviti u sklopu redovnog zdravstvenog osiguranja i čiju 
vrijednost nije moguće refundirati od nadležne institucije u 
skladu sa zakonom.

6. Pod članovima porodice podrazumijevaju se bračni 
drug,

7. Korištenje novčanih sredstava  u svrhu ostvarivanja 
ciljeva udruženja vrši se u skladu sa Pravilnikom o dodjeli novčane 
pomoći koji usvaja Skupština Udruženja. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Adnan Omerbegović, 
predsjednik Skupštine i Emir Mujezinović, zamjenik predsjednika 
Skupštine. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje građana „Partneri 

solidarnosti“ stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008449/22 od 
14.3.2022. godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  
u knjigu I,  pod rednim brojem 70/22, dana 14.3.2022. godine, 
upisano je: Udruženje za podsticaj i razvoj kuharske i ugostiteljske 
struke „Kuhar“. 

Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „Kuhar“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Mehmedalije Maka Dizdara, 

Stupine B-11. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
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1. okupljanje kuhara i drugih ugostiteljskih radnika, u 
cilju promocije i zaštite kuharske i ugostiteljske struke, aktivnog 
bavljenja, unapređenja, obrazovanja i usavršavanja u oblasti 
kuharske i ugostiteljske struke, u skladu sa zakonom, 

2. usavršavanje članova Udruženja i njihovo povezivanje 
sa najvećim svjetskim profesionalnim ugostiteljskim kućama, 
kako bi se obezbijedilo da ova djelatnost na našim prostorima 
prati sve svjetske savremene tokove i trendove na polju kuharske 
i ugostiteljske struke,

3. stalno usavršavanje kuhara i ugostitelja kroz članstvo u 
Udruženju, 

4. informiranje kuhara i ugostitelja o novim načinima 
rada i novim propisima i zakonima, 

5. saradnja sa nadležnim institucijama pri izradi propisa 
koji se odnose na organizaciju i način obrazovanja kuharske i 
ugostiteljske struke, 

6. razmjenjivanje znanja, iskustva i informacija vezanih uz 
poboljšanje i napredak kuharske i ugostiteljske struke, 

7. pružanje stručne pomoći pri osnivanju i poslovanju 
poduzetnika u oblasti kuharske i ugostiteljske struke, 

8. omogućavanje članovima Udruženja dobijanja novih 
tehnologija i novih znanja od značaja za uspješno upravljanje i 
razvoj kuharske i ugostiteljske struke, 

9. usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred 
tijelima jedinica lokalne samouprave, 

10.  organizuje (samostalno ili u zajednici sa drugim 
organizacijama) stručne skupove, prezentacije, savjetovanja, 
seminare, sajmove i manifestacije, festivale i kampanje u cilju 
promocije kuharske i ugostiteljske struke,

11.  organizovanje takmičenja u oblasti pružanja kuharskih 
i ugostiteljskih usluga, 

12.  da kroz prijateljsko druženje omladine i odraslih 
građana razvijaju i unapređuju međusobno razumijevanje i 
poštovanje, 

13. okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi 
bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom,

14. organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, 
sportskih i animacijskih programa (takmičenja, druženja, 
koncerti, izložbe i sl.), u skladu sa zakonom, 

15.  organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih 
aktivnosti za članove udruženja,

16. promocija kulturalnih različitosti i unaprjeđenje 
tolerancije, 

17. organizovanje druženja članova Udruženja u 
prostorijama Udruženja ili drugim prostorima koje Udruženju 
ustupe članovi na privremeno korištenje, 

18. pripremanje napitaka i zakuski za članove Udruženja, 
u svrhu druženja članova Udruženja, koje organizuju u vlastitoj 
režiji članovi Udruženja ili donatori, 

19. stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija članova 
u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te 
stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena.

20. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Nada Nikolić, predsjednik 
Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje za podsticaj i razvoj 

kuharske i ugostiteljske struke „Kuhar“, stiče svojstvo pravnog 
lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008464/22 od 11.3.2022. 
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona, u knjigu I,  
pod rednim brojem 71/22, dana 11.3.2022. godine, upisano je: 

Udruženje za afirmaciju izvorne muzike „ER – HA studio“.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje  „ER – HA studio“
Sjedište udruženja je: Srebrenik, Behrami bb. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. promovisanje izvorne muzike,
2. organizovanje muzičkih događaja,
3. promovisanje i njegovanje tradicije i narodnih običaja,
4. promovisanje tradicionalnih folklornih plesova, te 

edukacija u oblasti muzičke kulture i muzičke tradicije Bosne i 
Hercegovine.

5. promovisanje kulture, izdavanje knjiga, časopisa i 
drugih publikacija, osnivanje i poticanje osnivanja kulturnih 
društava, organizacija umjetničkih, znanstvena i stručna predavan 
a, tribina i skupova, okupljanje kulturnih djelatnika,

6. saradnja sa nevladinim organizacijama općine 
Srebrenik,

7. saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima,
8. sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima 

vezanim za ciljeve udruženja,
9. obavljanje i drugih altivanosti u okviru navedenih 

ciljeva udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Elvedin Hasić, predsjednik 

Udruženja. 
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje za afirmaciju izvorne 

muzike „ER – HA studio“ stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001231/22 od 
14.3.2022. godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  
u knjigu I,  pod rednim brojem 72/22, dana 14.3.2022. godine, 
upisan je: Klub MMA Akademija.

Skraćeni naziv udruženja je: Klub MMA.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Armije BiH broj 17.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Zalaganje za razvoj mješanih borilačkih vještina, 
2. Stvaranje uvjeta za bavljenje i unapređenje 

borilačkog sporta, 
3. Organiziranje obuke djece i mladih osnovama MMA, 
4. Saradnja sa školama, sportskim i drugim 

organizacijama, za razvoj miješanih borilačkih sportova, 
5. Provođenje programa treninga i natjecanja, 
6. Organiziranje treninga i takmičenja iz oblasti 

miješanih borilačkih sportova, 
7. Sudjelovanje u sportskim takmičenjima.

Udruženje zastupa i predstavlja: Damir Kulović, 
predsjednik Kluba. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Klub MMA Akademija stiče 

svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008905/22 od 
23.3.2022.  godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, 
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u knjigu I, pod rednim brojem 73/22, dana 23.3.2022. godine, 
upisano je: Biciklistički klub „Banovići“ Banovići.

Skraćeni naziv udruženja je: BK „Banovići“ Banovići.
Sjedište udruženja je: Banovići, ul. Alije Dostovića broj 3. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Razvoju i unapređenju buciklističkog sporta, 
2. Razvoju i unapređenju međusobnih odnosa svojih 

članova u duhu sportskog ponašanja i tolerancije, 
3. Pomoć u promociji razvitka biciklizma, zdravog života, 

sporta općenito,  prirodnih ljepota BiH, 
4. Edukaciji u vidu stručnih tekstova, savjeta, testova 

opreme, tehnika vožnje,
5. Organizovanje biciklističkih vožnji i utrka, 
6. Mapiranje, označavanje i pravljenje novih biciklističkih 

staza, 
7. Pomoć u promociji ekološke svijesti i zaštite okoliša,
8. Učestvovanje u javnim raspravama vezanim za 

planiranje biciklističkih staza, 
9. Radu sa djecom i omladinom, 
10. Izdavanje knjiga, časopisa, prospekata, brošura, 

vodiča i mapa, 
11. Pružanje savjetodavnih usluga, 
12. Razvoju i unapređenju ekologije i uopšteno ekološke 

svijesti, 
13. Obavljanje drugih zakonitih poslova koji su u funkciji 

ostvarivanja ciljeva Udruženja. 
Udruženje zastupa i predstavlja: Husein Imširović, 

predsjednik Upravnog odbora i Pašaga Glibanović, zamjenik 
predsjednika Upravnog odbora.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Biciklistički klub „Banovići“ 

Banovići stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-005891/22 od 
24.3.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u 
knjigu I,  pod rednim brojem 74/22, dana 24.3.2022. godine, 
upisano je: Udruženje žena „Poljičke“.

Sjedište udruženja je: Poljice Gornje bb. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Okupljanje ženskih osoba različitih godina, zanimanja 
i statusa sa ciljem njihovog ekonomskog, sociološkog, pravnog i 
psihološkog osnaživanja organizovanjem edukacija, psiholoških 
treninga, pravne pomoći i zapošljavanja i samozapošljavanja;

2. Podrška i pomoć ženama iz ranjive kategorije društva 
(majke djece sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, majke koje 
su izgubile djecu, osobe koje su izgubile blisku osobu, nemoćne 
osobe i ostale ranjive kategorije) organizovanjem projekata s 
ciljem pomoći ranjivim kategorijama, predavanja, kreativnih 
radionica i raznih vrsta okupljanja;

3. Podrška tinejdžerima, majkama adolescenata i 
budućim majkama kroz projekte i radionice psihološkog, 
sociološkog i edukativnog osnaživanja;

4. Jačanje međureligijskog i interkulturalnog dijaloga, 
širenje tolerancije i prihvatanja različitosti kroz približavanje i 
saradnju žena iz svih dijelova Bosne i Hercegovine organizovanjem 
medureligijskih susreta, kulturnih događaja i radionica;

5. Jačanje odnosa sa ženama iz iseljeništva njihovim 
uključivanjem u sve aktivnosti koje Udruženje provodi;

6. Organizovanje kampanja javnog zagovaranja sa ciljem 
poboljšanja obrazovnog sistema, izmjena i dopuna zakona u svrhu 
afirmacije porodice (afirmisanja majčinstva, olakšica za mlade 

bračne parove, olakšica za porodice sa više djece, samohrane 
majke i sl.), sprječavanja mobinga i svih oblika diskriminacije, te 
sa ciljem veće sigurnosti svih stanovnika BiH;

7. Promocija i afirmacija kulturne i prirodne baštine kroz 
razne događaje, organizovanje sajmova za unaprijeđenje turizma 
u BiH, te organizovanje edukativnih radionica, aktivnosti, javnih 
skupova i akcija u cilju zaštite životne sredine;

8. Podsticanje humanijeg odnosa ljudi i djece prema 
životinjama organizovanjem radionica, kampanja i realizovanje 
projekata za zaštitu, zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih 
životinja. Podrška traženju alternative eksploataciji životinja;

9. Organizovanje akcija i realizovanje projekata u cilju 
pomoći žrtvama prirodnih katastrofa i ratnih sukoba;

10. Unaprijeđenje životnog prostora savremenog čovjeka 
u cilju poboljšanja kvalitete života za osobe sa poteškoćama, za 
osobe treće životne dobi, za djecu, mlade i ostale;

11. Organizovanje humanitarnih akcija i humanitarne 
pomoći onima kojima je ta pomoć potrebna;

12. Realizacija projekata u cilju samozapošljavanja i 
zapošljavanja nezaposlenih žena i poboljšanja materijalnog 
statusa kategorija slabijeg životnog standarda (domaćice, 
penzionerke, studentice, itd) kao i afirmacije žena poduzetnica u 
svim oblastima;

13. Podrška stručnom usavršavanju i napredovanju 
zaposlenih žena i studentica;

14. Podrška ostvarivanju prava na zdravlje (prevenciju 
zdravlja žena i pomoć oboljelim ženama),podrška 
dostojanstvenom starenju i jednakim mogućnostima u 
obrazovanju za svu žensku populaciju;

15. Organizovanje kulturnih događaja, humanitarnih 
akcija, radionica, druženja i svake druge saradnje sa domaćim i 
inostranim udruženjima koja imaju jednake ili srodne ciljeve 
rada;

16. Razmjena informacija i iskustava sa vladinim, 
nevladinim i profitnim sektorom u oblastima od zajedničkog 
interesa;

17. Kreiranje i izdavanje publikacija, medijsko oglašavanje i 
promocija rada Udruženja.

Udruženje zastupa i predstavlja: Advija Murselović, 
predsjednica Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje žena „Poljičke“ stiče 

svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009269/22 od 25.3.2022. 
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem 75/22, dana 25.3.2022. godine, upisano je: 
Udruženje građana „SLUŽBA TRAGANJA I SPAŠAVANJA“ Banovići.

Skraćeni naziv udruženja je: STS 
Sjedište udruženja je: Banovići, ul. Alije Dostovića broj 3. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. sprečavanje nesreća i spašavanje ljudskih života i 
materijanih dobara na svim područjima i u svim okolnostima uz 
primjenu posebnih stručnih znanja i upotrebu tehničke opreme,

2. održavanje nivoa sposobnosti za djelovanje u 
vanrednim situacijama kako bi u što kraćem vremenu bili stvoreni 
uslovi za spašavanje i zaštitu ugroženih života i materijalnih 
dobara,

3. preventivno djelovanje na otklanjanje neposredne 
opasnosti na nepristupačnim područjima,

4. provođenje preventivnih mjera za unapređenje 
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sigurnosti, zaštite i spašavanja,
5. prevencija i spašavanje u prirodi za vrijeme sportskih, 

turističkih, rekreativnih i drugih aktivnosti u prirodi, 
6. raspoloživost i učešće u potragama i akcijama traženja 

i spašavanja u sadejstvu sa drugim službama iste ili srodne 
djelatnosti,

7. pružanje prve pomoći evakuacija ozlijeđenih i oboljelih 
osoba iz nepristupačnih područja na sigurno područje,

8. učešće u spašavanju na visinama i visokim objektima u 
slučaju potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća,

9. publikacija promotivnog materijala preventivo-
edukacijskog sadržaja u vezi sigurnosti ljudi i imovine,

10. razvijanje svijesti o pozitivnom uticaju blagovremene 
primjene preventivnih mjera sigurnosti u cilju sprečavanja štete 
i ugroženosti.

Udruženje zastupa i predstavlja: Muamer Zrnanović, 
predsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje građana „SLUŽBA 

TRAGANJA I SPAŠAVANJA“ Banovići stiče svojstvo pravnog lica. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-004211/22 od 30.3.2022. 
godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem 76/22, dana 30.3.2022. godine, upisano je: 
UDRUŽENJE „VETERANI 4. BATALJONA 117./223. BBR“

Skraćeni naziv udruženja je: „UV 4.bat 117./223. BBR“. 
Sjedište udruženja je: Gornje Poljice. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
Njegovanje i čuvanje sjećanja na ratni put 4.bat 117./223.bbr 

kroz sljedeće aktivnosti:
1. Prikupljanje i arhiviranje različitih vrsta dokumenata, 

video, fotografske, televizijske, radio i novinarske grade 0 4.bat      
1 17./223.bbr;

2. Formiranje spomen sobe bataljona, kao muzeološkog 
prostora otvorenog za javnost, u kojem će se pohraniti i čuvati 
prikupljena građa;

3. Objavljivanje knjige koja bi imala formu priloga za 
izradu monografije 0 4. bataljonu;

4. Utvrđivanje važnih datuma o ratnom putu 4. bat 
117./223. bbr, i održavanje prigodnih časova historije za 
građanstvo;

5. Organizovanje obilaska lokaliteta na kojima su 
učestvovale jedinice 4. bat u ratnom periodu;

6. Obilježavanje značajnih datuma koji se vežu za 
ratni period (19.maj-Početak agresije na našu općinu, i 1.maj - 
Oslobođenje Vijenca i Jarušaka G.);

7. Učešće u obilježavanju državnih praznika 1.marta i 
25.novembra,

8. Učešće u obilježavanju Dana šehida,
9. Učešće u obilježavanju Dana MZ,
10. Učešće u obilježavanju drugih datuma, događaja i 

aktivnosti u MZ-ama, a koje su u funkciji afirmacije naših MZ-a i 
njenih građana;

11. Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija i 
susreta s pripadnicima drugih udruženja istog ili sličnog tipa, s 
tendencijom da isti postanu tradicionalni;

12. Pokretanje inicijativa za rješavanje socijalno - statusnih 
pitanja članova Udruženja;

13. Njegovanje kulture mira i etike zajedničkog života u 
BiH;

14. Pomaganje šehidskim porodicama, porodicama umrlih 
i demobilisanih boraca u skladu sa mogućnostima udruženja;

15. Briga o spomen obilježjima i šehidskim mezarlucima;
16. Organizovanje predavanja, seminara i savjetovanja;
17. Zastupanje prava svojih članova preko nadležnih 

organa i iniciranje njihovog ostvarivanja.
18.  Vršenje i drugih poslova i zadataka od interesa 

za Udruženje, a sve u skladu sa Zakonom o udruženjima i 
fondacijama i ovim Statutom;

Udruženje zastupa i predstavlja: Fahrudin Frkić, predsjednik 
Udruženja i predsjednik Upravnog odbora. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE „VETERANI 4. 

BATALJONA 117./223. BBR“ stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009810/22 od 4.4.2022. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  pod 
rednim brojem 77/22,  dana  4.4.2022. godine, upisano je: Škola 
nogometa za dječake i djevojčice „TEMPO 10“

Skraćeni naziv udruženja je: ŠNZDD „TEMPO 10“. 
Sjedište udruženja je: Gradačac, ul. Mionica 3 bb. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Organizovan rad sa djecom, mladim i odraslim radi 
aktivnog bavljenja nogometom (škola nogometa), s ciljem 
stvaranja što kvalitetnijih nogometaša sposobnih za postizanje 
vrhunskih rezultata, 

2. Sportska rekreacija djece i omladine kroz bavljenje 
nogometom,

3. Sportska obuka (poduka i trening),
4. Organizovanje sportskih natjecanja,
5. Organizovanje zimskih i ljetnih kampova u zemlji i 

inostranstvu, 
6. Sudjelovanje u sportskim priredbama,turnirima i 

natjecanjima, 
7. Sudjelovanje u nogometnim ligama za mlade uzraste u 

skladu sa propisima nogometnog saveza
8. Organizovanje i učešće u raznim oblicima vaspitnog i 

kulturno-zabavnog života,
9. Saradnja sa sličnim udruženjima kako na TK-a, tako i 

na području cijele BiH, kao i vodjenje međunarodnih programa u 
cilju promicanja nogometne igre,

10. Provođenje programa sportske rekreacije, 
11. Organizovanje prigodnih turnira, sportsko-rekreacijske 

i kulturno-zabavne priredbe, 
12. Izgrađivanje i poticanje na očuvanju životne sredine, 
13. Učestvovanje selekcija kluba u takmičenjima (liga, 

turniri i sl.), kao i učešće u takmičenjima organizovanim od strane 
nadležnih nogometnih organizacija, asocijacija i dr., 

14. Pomoć u izgradnji novih, obnovi i rekonstrukciji 
postojećih nogometnih sportskih objekata,

15. Nabavka sportske opreme i sportskog mobilijara i 
inventara 

16. Saradnja sa školama (osnovnim, srednjim i sportskim), 
fakultetima, privrednim i drugim organizacijama radi 
obezbjedjenja odgovarajuće baze za stvaranje nogometaša i za 
dodatnu edukaciju nogometaša, osnivača i članova kluba,

17. Pomoć u školovanju, usavršavanju i razvijanju 
sopstvenog stručnog kadra,

18. Popularizacija i propagiranje nogometnog sporta na 
zakonom dozvoljene načine, 

19. Obezbjeđenje sredstava potrebnih za ostvarivanje 
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ciljeva i djelatnosti utvrđenih statutom, 
20. Organizovanje igara na sreću u skladu sa Zakonom, 
21. Uključivanje u trenažni process djece teškog socijalnog 

stanja te invaliditetom i nacionalnih manjina,
22. Promocija muškog i ženskog nogometa, 
23. Druge djelatnosti koje su u skladu sa djelatnostima 

udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nermin Huseinbašić, 

predsjednik Udruženja i Adis Džidić, zamjenik predsjednika 
Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Škola nogometa za dječake i 

djevojčice „TEMPO 10“ stiče svojstvo pravnog lica.  

189

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010110/22 od 4.4.2022. 
godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  u knjigu I,  
pod rednim brojem 78/22, dana 4.4.2022. godine, upisano je: 
Udruženje Organizatora otpora, Veterana rata, Dobrovoljaca, 
Prvoboraca i Branioca «BOSNAE - ZELENE BERETKE»

Skraćeni naziv udruženja je: UB «BOSNAE – ZELENE 
BERETKE»

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Izeta Sarajlića 3D. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu zajednicu 
ravnopravnih naroda i građana u BiH,

2. uticanje na izgradnju demokratskog građanskog 
društva, utemeljenog na slobodama, pravima i dužnostima 
čovjeka i građanina,

3. uticanje na jačanje odbrambenih mogućnosti i snaga 
našeg društva, 

4. praćenje stanja u oblasti pravno socijalnog statusa svog 
članstva, 

5. gajenje i njegovanje tradicije na organizovanju Pokreta 
otpora «BOSNAEZELENE BERETKE» protiv agresije na BiH, 

6. stalna briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, 
dokvalifikaciji, o školovanju porodica poginulih boraca-šehida, 
članova uže porodice umrlih vojnih invalida-boraca, ratnih vojnih 
invalida i demobiliziranih boraca, 

7. stalno traganje za nestalim borcima kao i kontinuiranu 
brigu o njihovim porodicama,

8. zalaganje na rješavanju Statusa boraca u periodu ilegale 
prvim oružanim otporom dobrovoljaca, a kasnije pripadnicima 
Armije BiH, 

9. zalaganje za jačanje odbrambene sposobnosti države, 
posebno u periodu primjene mirovnog sporazuma do konačnog 
mira radi očuvanja stečene slobode nezavisnosti i teritorijalnog 
integriteta BiH, 

10. Zalaganje za izgradnju demokratskog društva, 
zasnovanog na slobodama pravima i dužnostima čovjeka i 
građanina,

11. Zalaganje za dalji proces integracije gradova-Kantona 
kao slobodne zajednice ravnopravnih građana i naroda, 

12. Otvaranje muzeja, spomen soba i sakupljanje arhivske 
historijske građe o odbrani Bosne i Hercegovine, u skladu sa 
zakonom,

13. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Senad Okanović, predsjednik 
Predsjedništva Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje Organizatora otpora, 

Veterana rata, Dobrovoljaca, Prvoboraca i Branioca  «BOSNAE – 

ZELENE BERETKE» stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-011319/22 od 
11.4.2022. godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  
u knjigu I,  pod rednim brojem 79/22, dana 11.4.2022. godine, 
upisano je: Udruženje „POMOZIMO DRUGIMA“.

Naziv na engleskom jeziku je:  Association „HELP 
OTHERS“. 

Sjedište udruženja je: Sapna, Vitinica bb. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Podrška i razvoj humanitarne djelatnosti i u tom 
cilju prikupljanje i zaprimanje humanitarne pomoći u svim 
oblicima iz BiH i inostranstva radi besplatne raspodjele iste 
pomoći svima kojima je potrebna, u skladu sa zakonom, 

2. pomoć žrtvama nesreća bilo koje vrste, u slučaju 
poplava, klizišta, zemljotresa, požara i drugih prirodnih 
nesreća i nepogoda, kao i socijalno ugroženim i iznemoglim 
osobama, u skladu sa zakonom

3. pomoć u jačanju i razvoju poljoprivredne 
proizvodnje; 

4. pomoć ženama žrtvama nasilja i samohranim 
majkama sa maloljetnom djecom; 

5. doprinos kvaliteti življenja djece bez jednog ili oba 
roditelja, u periodu školovanja kroz stipendiranje, 

6. neposredan rad sa djecom bez jednog ili oba 
roditelja na stimulaciji razvoja perceptivnih, komunikacijskih 
i socijalno-emocijalnih kapaciteta, 

7. evidentiranje i utvrđivanje socio-ekonomskog 
položaja članstva i uticanje na zaštitu životnog standarda 
djece bez jednog ili oba roditelja, 

8. podrška lokalnim inicijativama za realizaciju 
projekata socijalnog i humanitarnog karaktera,

9. okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba 
radi bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom, 

10. pružanje podrške i učešće u implementaciji, 
monitoringu i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i 
strane vladine i nevladine organizacije i institucije,

11. informisanje članova o uspostavljenim oblicima 
zaštite i pružanja pomoći pri ostvarenju pojedinih prava, 

12. organizovanje dobrotvornih aktivnosti za 
prikupljanje i raspodjelu materijalnih sredstava na 
humanitarnoj i neprofitnoj osnovi, u skladu sa zakonom;

13. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa 
zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Garibović Edis, 
predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje „POMOZIMO 

DRUGIMA“ stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008269/22 od 
12.4.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona, 
u knjigu I,  pod rednim brojem 80/22, dana 12.4.2022. 
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godine, upisano je: Udruženje djece sa poteškoćama u razvoju 
„LEPTIR“ iz Banovića.

Skraćeni naziv udruženja je: „LEPTIR“ iz Banovića.
Sjedište udruženja je: Banovići, ul. Alije Dostovića broj 3. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Neposredno surađuje, kordinira i uskladjuje 
svoju aktivnost sa Savezima, udruženjima, pravnim licima, 
ustanovama, ministarstvima, donatorima, društvenim 
ustanovama i svima onima koji pokažu interesovanja za ovo 
udruženje i njegovu aktivnost.

2. Radi i djeluje na izgradnji svakodnevnih vještina 
kod djece sa poteškoćama u razvoju, koje doprinose da 
postanu korisni i produktivni članovi našeg udruženja i 
društva uopšte.

3. Radi i doprinosi unapređenju određenih oblika 
socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, rehabilitacije, 
obrazovanja, zapošljavanje i informisanje roditelja/staratelja 
i djece sa poteškoćama u razvoju.

4. Organizuje i sprovodi odmor, oporavak i rekreaciju 
djece sa poteškoćama u razvoju.

5. Organizuje i okuplja lica, kroz društveno zabavni 
život, kulturno prosvjetne, kulturnoumjetničke, sportske, 
vaspitno-obrazovne, društveno političke i druge aktivnosti i 
manifestacije.

6. Brine i pomaže u snabdijevanju djece sa 
poteškoćama u razvoju potrebnim asistativnim tehnikama i 
pomagalima.

7. Daje inicijative i prijedloge odgovarajućim organima, 
ustanovama i organizacijama za primjenu najsavršenijih 
metoda obrazovanja, rehabilitacije, zapošljavanja, socijalne 
zaštite i informisanju roditelja djece sa poteškoćama u 
razvoju, brine za izmjene i dopune postojećih i donošenje 
novih propisa u cilju poboljšanja integracije u društvo.

8. Zastupa članove „Leptir” Udruženja djece sa 
poteškoćama u razvoju pred nadležnim organima u 
ostvarivanju njihovih ličnih prava i interesa, a uz posebnu 
saglasnost člana.

9. Podstiče i pomaže naučno - istraživački rad na 
području aktuelnih problema djece sa poteškoćama u razvoju.

10. Informiše i pomaže te mobiliše članstvo i javnost o 
svom radu i ostvarivanju ciljeva i zadataka

11. Radi na uzdizanju i usavršavanju kadrova za 
potrebe ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka.

12. Vodi statistički evidenciju djece sa poteškoćama u 
razvoju

13. Uspostavlja i razvija suradnju sa drugim 
organizacijama djece sa poteškoćama u razvoju iz zemlje i 
inostranstva, razmjenjuje iskustva od zajedničkog interesa.

14. Saradjuje sa roditeljima djece sa poteškoćama u 
razvoju, okuplja ih i organizuje u sve oblike aktivnosti, u cilju 
bolje zaštite i rehabilitacije njihove djece.

15. Zalaganje za uvođenje modernih i efektivnih, 
naučno dokazanih metoda rada sa djecom sa i bez poteškoća 
u razvoju;

16. Edukacija stručnjaka, studenata, roditelja i šire 
javnosti;

17. Iniciranje i pomoć u razvoju sistema rane 
detekcije, dijagnoze i intervencije poremećaja i problema 
u razvoju djece, naročito bitne za djecu sa težim razvojnim 
poremećajima, kao sto su poremećaji autističnog spektra.

18. Unapređenje i bolje uvezivanje obrazovnog, 
zdravstvenog i socijalnog sistema kako bi bili što bliži 
stvarnim potrebama djece sa i bez poteškoća u razvoju i 
njihovih porodica;

19. Praćenje savremenih svjetskih tokova u ovoj oblasti 
i primjenjivanje najboljih praksi;

20. Organiziranje i sprovođenje izvansistemskih 
aktivnosti koje mogu da povećaju kvalitet podrške djeci u 
razvoju;

21. Organiziranje aktivnosti u smislu podizanja svijesti 
o potrebama u oblastima vezanim za razvoj djece, kao i 
efektivnim rješenjima;

22. Razmjena informacija i iskustava sa vladinim, 
nevladinim i profitnim sektorom u oblastima od zajedničkog 
interesa.

23. Kreiranje i izdavanje relevantnih stručnih i 
edukacionih publikacija.

24. Obavlja i druge aktivnosti i poslove koji proizilaze iz 
osnovnih ciljeva i zadataka utvrdjenim članom ovog Statuta.

Udruženje zastupa i predstavlja: Bureković Azra, 
predsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje djece sa poteškoćama 

u razvoju „LEPTIR“ iz Banovića stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007607/22 od 
13.4.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona, 
u knjigu I,  pod rednim brojem 81/22, dana 13.4.2022. godine,  
upisano je: SPORTSKO UDRUŽENJE GRAĐANA UZGAJIVAČA 
GOLUBOVA VISOKOLETAČA „BH 19 SREBRENIK“.

Skraćeni naziv udruženja je: SUGUGV „BH 19 SREBRENIK“.
Sjedište udruženja je:  Srebrenik, Kiseljačka 19. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Realizacija projekata edukativnog karaktera (edukacija 

građanstva)
2. Organizacije edukativnih kampova za mlade, seminara, 

radionica...
3. Organizacija, produkcija i realizacija sportsko-

rekreativnih aktivnosti za građanstvo.
4. Edukacija građanstva i realizacija projekata na temu 

ekologije, zdrave životne sredine  i zdravstva (mentalno i fizičko 
zdravlje).

5. Ostvarivanje partnerstava, sponzorstava i donacija sa 
lokalnom zajednicom, federalnim i kantonalnim ministrastvima, 
akreditovanim ambasadama u BiH, internacionalnim 
organizacijama, korporacijama, firmama, fondacijama, kako u 
inostranstvu tako i u BiH. 

6. Da putem svojih članova odgaja i štiti koke, golubove i 
ptice

7. Produbljivanje plemenitosti prema golubovima i 
pticama kod djece, omladine i odraslih.

8. Razvijanjem zdravih odnosa među ljudima.
9. Putem stručnih predavanja upotpunjavati znanje svojih 

članova iz oblasti odgoja i zaštite golubova i ptica.
10. Organizovanje smotri, izložbi i takmičenja.
11. Briga o nabavci raznih golubova i ptica potrebnih 

za osvježivanje krvi kao i razvijanju ljubavi prema novim i 
nepoznatim rasama.

12. U granicama mogućnosti svojih članova obezbjeđivanje 
potrebne količine hrane bez ikakvog komercijalnog uspjeha.

13. Putem odgovornih faktora raditi na problemima 
ishrane i preventive protiv raznih bolesti i zaštite golubova od 
ptica od grabljivica

14. Raditi na uzdizanju i stvaranju stručnog sudijskog 
ocjenjivačkog kadra.

Udruženje zastupa i predstavlja: Rifet Huremović, predsjednik 
Udruženja, Semir Husić, sekretar Udruženja, Jasmin Odobašić, 
predsjednik Skupštine, Denis Tursunović, član Skupštine i Rifet 
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Bešić, član Skupštine.  
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar SPORTSKO UDRUŽENJE GRAĐANA 

UZGAJIVAČA GOLUBOVA VISOKOLETAČA „BH 19 SREBRENIK“, 
stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009640/22 od 
14.4.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  
u knjigu  I,  pod rednim brojem 82/22, dana 14.4.2022. godine, 
upisano je: Planinarsko društvo „Lukavac“ Lukavac.

Skraćeni naziv udruženja je : P.D. „Lukavac“ Lukavac. 
Sjedište udruženja je: Lukavac, ul. Titova br. 1. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Njegovanje i razvijanje planinarskih vještina i 
planinarska rekreacija,

2. Promocija planinarske djelatnosti i njegovanje 
planinarske etike, te tradicije,

3. Pokretanje i organizovanje djelatnosti na zaštiti i 
unapređenju planinarske prirode i čovjekove okoline, te na 
očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama, u skladu 
sa zakonom,

4. Razvijanje tjelesnih aktivnosti koje se organizirano 
izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije, 

5. Organiziranjem izleta, pohoda, tura, susreta, 
sletova,ekspedicija, logorovanja i planinarskih takmičenja, te 
drugih planinarskih manifestacija za članstvo, 

6. Organiziranjem izgradnje, uređivanja, obilježavanja, 
čuvanja i održavanja planinarskih staza i puteva;

7. Briga o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih 
objekata (domova, kuća, skloništa), 

8. Promociju planinarstva kod omladine  i građana, te 
organiziranje i provođenje odgojno-obrazovnog i kulturnog rada 
među planinarima, u skladu sa zakonom, 

9. Njegovanje  planinarske etike, razvijanje čovjekoljublja, 
nesebičnosti, ispravnog odnosa prema prirodi i smislu za njeno 
očuvanje,

10. Organiziranje stručnog osposobljavanja svog članstva 
kroz predavanja, planinarske škole, tečajeve, seminare i druge 
oblike obrazovanja, u skladu sa zakonom, 

11. Saradnja sa privrednim  subjektima u obavljanju 
poslova od zajedničkog interesa, sa naučnim institucijama, 
školama, sportskim udruženjima, savezima i zajednicama, 
ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama na 
razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju;

12. Koordiniranje i usmjeravanje stručnih i specijaliziranih 
planinarskih djelatnosti u sekcijama, i odsjecima (orijentacija, 
vodiči, sportsko penjanje, alpinizam, speleologija, gorska služba 
spašavanja, čuvari planinarske prirode i dr.), u skladu sa zakonom, 

13. Obavljanje i sportske djelatnosti u smislu odredbi 
Zakona o sportu, što se posebno odnosi na natjecateljske sportove 
organizovane u Udruženju (skijanje, biciklizam, orijentacijsko 
trčanje i sportsko penjanje),

14. Obavljanje i drugih poslova potrebnih za razvoj 
Udruženja.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mirhed Huremović, 
predsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Planinarsko društvo „Lukavac“ 

Lukavac stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010771/22 od 
20.4.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona, u 
knjigu I,  pod rednim brojem 83/22,  dana  20.4.2022. godine,  
upisano je: Udruženje građana Centar za odgoj i obrazovanje 
djece „Genijalci“.

Skraćeni naziv udruženja je : COOD „Genijalci“. 
Sjedište udruženja je: Gračanica, ul. Mustafe Rešidbegovića 

bb. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. razvoj koncepta i sprovođenje programa inkluzivne 
neformalne edukacije iz oblasti umjetnosti, dizajna, digitalnih i 
grafičkih komunikacija, sportske rekracije, omladinske politike, 
a kroz forme savjetovanja, seminara, treninge, radionica, 
omladinske razmjene, građanske participacije, internet 
komunikacije, video aktivizam i dr.,

2. organizovanje edukativnih interaktivnih radionica sa 
članovima Udruženja

3. organizovanje edukativnih radionica sa djecom ranog 
školskog uzrasta

4. organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, 
sportskih i animacijskih programa (takmičenja, druženja, 
koncerti, izložbe i dr.), a sve u skladu sa Zakonom.

5. prezentacija i organizovanje didaktičkih igara radi 
lakšeg , trajnog razvitka vještina i sposobnosti kod djece 
predškolskog i školskog uzrasta (3-10 godina). Didaktičke igre 
omogućavaju multisenzorno učenje i kognitivni razvoj djece.

6. organizovanje „Abakus edukacije” za djecu, gdje 
djeca stiču sposobnosti računanja na računaljci abakus(sve 4 
matematičke operacije), te dodatno stiču spsosobnosti brzog 
računanja, kao i razvoj kocentracije, vizualizacije, pažnje, 
mašte,analitičkog i logičkog razmišljanja.

7. organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih 
aktivnosti za članove Udruženja 

8. saradnja sa medijima u cilju edukacije i informisanja 
građana, 

9. promocija rada Udruženja putem javnih nastupa 
uživo, te putem tekstualnih,audio i video zapisa na društvenim 
(internet)łnrežama, te putem pronło letaka, brošura i plakata. 

10. doprinos kvaliteti života djece 
11. okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi 

bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom 
12. pomoć svim licima kojima je neophodna, prvenstveno 

humanitarna pomoć
13. promocija kulturnih različnosti i unapredenje 

tolerancije, 
14. razvoj multietničke kulture i kreiranje boljih uslova za 

razvqj istih, podrška suživota svih naroda i nacija u BiH 
15. preventivno uticanje na mlade u cilju borbe protiv 

raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol i dr.) 
16. organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i 

sličnih tematskih skupova,  podsticaj mladih u sferi nauke, 
kulture, umjetnosti i sporta i profesionalne orjentacije 

17. izrada projekata vezanih uz odgoj i obrazovanje djece 
predškolske i školske dobi, te prijava na takmičenja 

18. saradnja sa srodnim udruženjima (udrugama) u 
zemlji i inostranstvu 

19. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Šako Aida, predsjednik 
Udruženja i Šako Adnan, predsjednik Skupštine Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje građana Centar za odgoj 

i obrazovanje djece „Genijalci“ stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002507/22 od 
20.4.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  
u knjigu I pod rednim brojem 84/22, dana  20.4.2022. godine, 
upisana je: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ - Općinsko 
društvo Sapna.

Skraćeni naziv udruženja je: BZK „Preporod“ OD Sapna. 
Sjedište udruženja je: Sapna, ul. Branilaca Kraljevića bb.  
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke 
kulture u svjetskoj zajednici kultura;

2. Istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke 
kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju 
ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;

3. Uspostavljanje i razvijanje društava, organizacija 
i ustanova potrebnih za djelotvornu bošnjačku kulturnu 
cjelovitost;

4. Razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja  o 
narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja 
odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti 
te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova 
prema svakom pojedincu,

5. Izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima 
će Bošnjaci preuzeti odgovornost za sve svoje ciljeve, gdje god 
je to moguće, uz uvažavanje svih prava drugih u pravednom 
međunarodnom poretku;

6. Povezivanje svih bošnjačkih organizacija, društava i 
ustanova u svjetsku zajednicu koja će biti sposobna da istražuje i 
razrješava najvažnije zadaće bošnjačke kulture;

7. Uspostavljanje prijateljskih veza sa svim 
organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u zemlji 
i svijetu, u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;

8. Razvijanje svijesti i organizacijskih oblika koji će 
doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen 
u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;

9. Upoznavanje i sprečavanje djelovanja svih oblika 
protivbošnjačkih ideologija i organizacija;

10. Osiguranje nezavisnosti u svim područjima kulturnog 
života gdje je to moguće i ravnopravne suradnje sa svim 
narodima u zemlji i svijetu, na temelju međusobnog poštivanja i 
promicanja pravednog i mirnog dijaloga;

11. Preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih 
naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postajala 
sastavni dio bošnjačke kulture;

12. Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke 
kulture koji čine dio opće kulturne riznice svijeta.

Udruženje zastupa i predstavlja: Muhamed Omerović 
predsjednik Društva. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Bošnjačka zajednica kulture 

„Preporod“ - Općinsko društvo Sapna stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009948/22 od 
21.4.2022. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, 
u knjigu I pod rednim brojem 85/22, dana 21.4.2022. godine, 
upisano je: Udruženje građana „Nova nada“.

Skraćeni naziv udruženja je : Udruženje „Nova nada“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Rudarska B-6. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi 
bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom,

2. Organiziovanje aktivnosti na pomaganju djeci, 
starijim i nemoćnim osobama, kao i prikupljanju donacija za 
iste, u skladu sa zakonom, 

3. Pomoć svim licima koja je neophodna pomoć, 
prvenstveno humanitarna pomoć, 

4. Razvijanje i podsticanje saradnje članova udruženja 
kroz organizovanje treninga, edukativnih skupova, savjetovanja, 
seminara, konferencija, 

5. Doprinos kvaliteti življenja djece, mladih, osoba starije 
životne dobi, žena, kao i oboljelih osoba, 

6. Pružanje podrške i učešće u implementaciji, 
monitoringu i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i 
strane  nevladine organizacije i institucije, 

7. Edukacija kategorija lica kojima je potrebna 
humanitarna pomoć u cilju osposobljavanja za samostalno 
privređivanje, u skladu sa zakonom, 

8. Stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija članova 
u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te 
stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena, 

9. Podsticaj mladih u sferi kulture,  umjetnosti i sporta, 
10. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje 

tolerancije, 
11. Preventivno uticanje na djecu i mlade u cilju borbe 

protiv raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol i dr.), 
12. Organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih 

aktivnosti za sve članove, 
13. Saradnja sa drugim sličnim udruženjima, radi 

razmjene iskustava, razvijanja prijateljskih odnosa, saradnje i 
pomoći u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja i sl.  

14. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Kikanović Abdurahman, 
predsjednik Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje građana „Nova nada“ 

stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-013258/22 od 
13.5.2022. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, 
u knjigu,  pod rednim brojem 86/22, dana 13.5.2022. godine, 
upisano je: Udruženje građana „Snaga grada“.

Sjedište udruženja je: Tuzla, Vukovarska broj 163. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Zalaganje za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda 
i ostalih prava djece i mladih bez bilo kakvih predrasuda i 
diskriminacije;

2. Zalaganje za poboljšanje položaja djece i mladih u svim 
životnim oblastima kroz izradu različitih vrsta projekata čime bi 
se doprinijelo razvoju cjelokupne zajednice;

3. Organizovanje i promocija naučnih, modnih, kulturnih, 
intelektualnih, istraživačkih i sportskih programa i aktivnosti;

4. Pokretanje različitih projekata iz oblasti ljudskih prava 
u cilju povećavanja nivoa javne svijesti i povezivanja djece i 
mladih;

5. Rad na promociji turizma, prirodnih ljepota i potencijala 
Bosne i Hercegovine

6. Organiziranje javnih okupljanja, manifestacija i tribina 
u skladu sa zakonom;

7. Organiziranje humanitarnih događaja u skladu sa 
zakonom;

8. Širenje ideje omladinskog aktivizma i volontiranja i 
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pokretanje volonterskih aktivnosti,
9. Iniciranje uspostavljanja omladinskih mreža putem 

interneta i drugih elektronskih tehnologija,
10. Zagovaranje slobode govora i izražavanja kroz širenje 

tolerancije i učenje bolje komunikacije među mladima;
11. Zagovaranje i provođenje akcija za suzbijanje 

zloupotrebe interneta i društvenih mreža;
12. Zagovaranje poboljšanja zaštite ličnih podataka, i prava 

na privatnost mladih;
13.  Iniciranje saradnje sa drugim udruženjima u cilju 

sprovođenja zajedničkih programa i aktivnosti od zajedničkog 
interesa i provođenje različitih društvenih istraživanja o 
potrebama mladih te provođenje različitih socijalnih akcija sa 
mladima i za mlade.

14. Širenje svijesti o značaju zaštite životne sredine i 
očuvanja prirodnih bogatstava.

Udruženje zastupa i predstavlja: Emina Ramić, predsjednica 
Udruženja i Vahida Atlić, potpredsjednica Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje građana „Snaga grada“ 

stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-016457/22 od 
25.5.2022. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,  u 
knjigu I,  pod rednim brojem 88/22, dana 25.5.2022. godine, 
upisano je: Udruženje boraca Armije RBiH „JEZERO – KOP“.

Skraćeni naziv udruženja je : Udruženje „JEZERO – KOP“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Šićki Brod bb. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog statusa 
demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, porodica šehida-
palih boraca i stara se o pružanju odgovarajućih vidova pomoći,

2. stalna briga o zapošljavanju uže porodice poginulih, 
RVI i samih članova,

3. zalaganje za rješavanje statusa organizatora i pokretača 
otpora, 

4. organizuje obilježavanje datuma i događaja iz 
odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 godine, kao i 
njegovanje tradicija i borbenog puta ratnih jedinica,

5. razvijanje svijesti i edukacija organizacija, grupa 
i pojedinaca u cilju buđenja ekološke svijesti, podsticanja 
odgovornosti i samoinicijativnog djelovanja kao i animiranja istih 
na aktivno sudjelovanje u zaštiti čovjekove okoline, 

6. preduzimanje aktivnosti na zaštiti flore i faune,
7.  uticaj na formiranje ekološke svijesti građana, 

organizovanjem seminara, održavanjem EKO časova i EKO vježbi, 
te razvijanje praktičnih, pionir i demonstrativnih projekata iz 
oblasti ekologije, 

8.  rad na svim poljima koja na bilo koji drugi način 
ugrožavaju zdravu i čistu ekološku sredinu,

9. implementacija i promocija projekata za zaštitu 
životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana 
na aktivno sudjelovanje u tim projektima, 

10. animiranje nadležnih organa i institucija, nevladinih 
organizacija i građana na aktivno učešće u promociji principa 
zaštite biljnog i životinjskog svijeta, ekoloških staništa, kulturne 
baštine i istorijskih spomenika kroz programe edukacije, 
kampanje javnog zagovaranja i zastupanja, 

11. organizovanje ekoloških kampova, izložbi i susreta ne 
međunarodnom nivou,

12. razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana na 
aktivno sudjelovanje u implementaciji i promociji projekata za 
zaštitu životnog okliša i promciji turizma u regionu, 

13. organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva, u 
skladu sa zakonom, 

14. razvijanje tjelesnih aktivnosti koje se organizirano 
izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije; 

15. organiziranje izleta, pohoda, tura, susreta, ekspedicija, 
logorovanja i takmičenja, te drugih manifestacija za članstvo, 

16. organizovanje druženja članova Udruženja u 
prostorijama Udruženja ili drugim prostorima koje Udruženju 
ustupe članovi na privremeno korištenje,

17. pripremanje napitaka i zakuski za članove Udruženja, 
u svrhu druženja članova Udruženja, koje organizuju u vlastitoj 
režiji članovi Udruženja ili donatori,

18. organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih i 
animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe i 
sl.) za članove, u skladu sa zakonom, 

19. stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija članova 
u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te 
stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena 

20. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Edib Pozderović, predsjednik 
Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje boraca Armije RBiH 

„JEZERO – KOP“ stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008764/22 od 
26.5.2022. godine u Registar udruženja   Tuzlanskog kantona,  
u knjigu I,  pod rednim brojem 89/22, dana 26.5.2022. godine, 
upisano je: Udruženje za kulturu i umjetnost “ARTA”.

Skraćeni naziv udruženja je : “ARTA”. 
Sjedište udruženja je: Lukavac, ul. Branilaca Bosne D2/23. 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. afirmacija kulturnih vrijednosti Bosne i Hercegovine 

i stvaralaštva iz ovog područja, 
2. promocija moderne umjetnosti,
3. organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija, 

zabava, stručnih skupova i savjetovanja o pitanjima kulture, 
umjetnosti i društva, 

4. organizovanje seminara, kreativnih radionica, 
konferencija i tribina, 

5. snimanje kulturno-umjetničkih sadržaja, 
6. snimanje video materijala, 
7. snimanje audio materijala,
8. snimanje multimedijalnih materijala,
9. snimanje materijala za internet prezentacije i 

oglašavanje, 
10. učestvovanje u organizaciji manifestacija, 

koncerata, festivala i drugih događaja iz oblasti kulture i 
umjetnosti uopšte,

11. zaštita prava izvođača — umjetnika 
12. zalaganje preko državnih i drugih tijela i 

organizacija, u formiranju i provođenju kulturne politike u 
skladu sa ciljevima Udruženja, 

13. davanje poticaja i učestvovanje u razvijanju 
stručnih i kolegijalnih odnosa među članovima i kulturnim 
djelatnicima uopšte, 

14. angažovanje, davanje prijedloga i učestvovanje 
u proizvodnji programa u okvirima umjetnosti, kulture i 
društva uopšte, te pružanje stručne, tehničke i pomoći druge 
vrste, drugim umjetničkim i sličnim udruženjima, svim javnim 
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ustanovama te organizacijama u realizaciji manifestacija,
15. saradnja s drugim umjetničkim i sličnim 

udruženjima i organizacijama s područja kulture u zemlji i 
inostranstvu, u skladu sa Zakonom,

16. pružanje pomoći u pripremi i realizaciji svih 
manifestacija i TV/lnternet programa, kao i drugih radnji iz 
oblasti kulture i umjetnosti, 

17. pružanje podrške na projektima organizacije za 
audio, video i multimedijalnih studija, pomoć u nabavci 
opreme i edukacija osoblja 

18. pružanje podrške za nabavku opreme potrebne za 
audio i video snimanja, za potrebe studija 

19. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi 
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa 
Zakonom

Udruženje zastupa i predstavlja: Fikret Osmanović, 
predsjednik Udruženja, Semir Gosić, predsjednik Skupštine i 
Alen Mehmedović, zamjenik predsjednika Udruženja. 

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar Udruženje za kulturu i umjetnost 

“ARTA” stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-04-014490/22 od 
31.05.2022. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, 
u knjigu I, pod rednim brojem 90/22, dana  31.05.2022. 
godine, upisano je udruženje: Škola fudbala „MIRI“.

Skraćeni naziv udruženja: ŠF „MIRI“.
Sjedište udruženja je: Gračanica, Miričina, Polje bb- Štilići. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. stvaranje uslova za razvoj sporta u gradu Gračanica 
i Tuzlanskog kantona, 

2. permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje 
sportskih stručnjaka koji su angažovani u Klubu,

3. podsticanje rada svojih članova dodjeljivanjem 
nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate i za 
dopinos razvoju i unapređenju fudbala i uopšteno sporta,

4. zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred 
javnim vlastima i ostvarivanja saradnje sa javnim vlastima 
Grada Gračanica kao i drugim nosiocima javne vlasti u 
Tuzlanskom kantonu ali i bosni i Hercegovini,

5. izdavanje sopstvenih publikacija,
6. popularizacija fudbala i sporta uopšteno u medijima, 

obrazovnim institucijama i drugim organizacijama,
7. poduzimanje mjera za sprečavanje negativnih 

pojava u sportu,
8. briga o zaštiti zdravlja sportista,
9. podsticanje bavljenjem fudbalom i sportom,
10. aktivnosti jačanja sportskog morala i sportskog 

duha kod svojih čalanova, te utvrđivanje pravila ponašanja 
među svojim članovima,

11. ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima, 
ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima, od značaja za 
ostvarivanje kluba,

12. druge aktivnosti i mjer koje doprinose realizaciji 
ciljeva kluba i stvarivanje položaja utvrđena pozitivnim 
propisima.

Udruženje zastupa i predstavlja: Damir Okić, predsjednik 
Kluba.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar udruženje Škola fudbala „MIRI“,  

stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010921/22 od 
31.05.2022. godine u Registar udruženja   Tuzlanskog 
kantona, u knjigu  I,  pod rednim brojem 91/22, dana  
31.05.2022. godine, upisano je udruženje: Udruženje građana 
„GITARIST“.

Skraćeni naziv udruženja: UG „GITARIST“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ulica Fikreta Salihovića – 

Fikre 215. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. organizacija i vođenje sedmice gitare u Tuzli (Tuzla 
Gitar Week) koja će se održati svake godine u Tuzli i na kojoj 
će učestvovati eminentni domaći i inostrani umjetnici, u 
skladu sa Zakonom,

2. vrši promociju mladih umjetnika iz BiH i regiona, u 
skladu sa Zakonom,

3. organizuje druge festivale i koncerte, te sarađuje 
sa domaćim i inostranim organizacijama koje se bave 
promocijom sviranja gitare i organizacijama koje se bave 
održavanjem uzičkih i kulturnih manifestacija u BiH i 
inozemstvu, u skladu sa Zakonom,

4. obavaljanje druge srodne kultnorno-umjetničke 
djelantosti, u skladu sa Zakonom,

5. obavljanje druge djelatnosti u skladu sa Zakonom i 
pozitivnim propisima. 

Udruženje zastupa i predstavlja: Azra Muderizović, 
predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar udruženje Udruženja građana 

„GITARIST“ stiče svojstvo pravnog lica.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-014990/22 od 
15.06.2022. godine u Registar udruženja   Tuzlanskog 
kantona, u knjigu  I,  pod rednim brojem 92/22, dana  
15.06.2022. godine, upisano je udruženje: 

Naziv udruženja je: „Udruženje građana VITA“.
Skraćeni naziv udruženja: „VITA“.
Sjedište udruženja je: Živinice, ulica Dubrave bb, Dubrave 

Gornje 75273. 
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. pomoć mladima u smislu edukacije prilikom 
apliciranja u svrhu zapošljavanja,

2. razvoj dobrih odnosa i solidarnosti među mladima 
na lokalnom, regionalnom, državnom i internacionalnom 
planu i zajednička realizacija projekata,

3. uspostava i razvoj interkulturalne saradnje i 
međusobnog upoznavanja ljudi na lokalnom, regionalnom, 
međuentetskom, državnom i internacionalnom planu,

4. uspostava intenzivnijih veza između mladih na 
području kantona i države,

5. podrška učešću mladih u društvenim procesima 
kroz razne radionice, seminare i predavanja,

6. upoznavanje šire društvene zajednice, insitucija 
i medija, državnih i lokalnih vlasti, te internacionalnih 
institucija s položajem ljudi slabijeg socio ekonomskog 
statusa kao i iznalaženje rješenja za poboljšanje istih,

7. podrška poboljšanju školovanja mladih ljudi 
kroz edukaciju u smislu pisanja projekata prema različitim 
adresama kako domaćih institucija i organizacija tako i 
međunarodnih,

8. unapređenje ekološke svijesti te iniciranje i podrška 
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ekološkim aktivnostima,
9. unapređenje sportskog i zabavnog života,
10. unapređenje znanja i aktivnosti ljudi u domeni 

ljudskih, građanskih prava i jednakosti spolova,
11. promocija kulturnog stvaralaštva, te podrška 

razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mladih ljudi,
12. podizanje nivoa opće informiranosti građana, te 

njihovo uključivanje i aktivno djelovanje u strukturama 
javnog mijenja na svim nivoima.

Udruženje zastupa i predstavlja: Sedina Behlulović, 
predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. 
Danom upisa u Registar „Udruženje građana VITA“,  stiče 

svojstvo pravnog lica.  

203

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-04-035638/21 od 
31.12.2021.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I  pod rednim brojem 171 dana  31.12.2021. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. “FORUM NEVLADINIH ORGANIZACIJA” vrši 
promjenu sjedišta tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u 
Lukavcu, Dom kulture,  sada sjedište  u Lukavcu, Poštanski fah 
21. 

2. “FORUM NEVLADINIH ORGANIZACIJA” vrši 
promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Tomić Dragana imenuje 
novoizabrani predsjednik Ahmetašević Safet

3. Razrješavaju se članovi Upravnog odbora “FORUMA 
NEVLADINIH ORGANIZACIJA”: Kuduzović Jasmina, Hrnjić 
Edin,  Ćosić Rajko , Dejanović Alma, Tomić Dragan, Sinanović 
Mirsad i Mahić Enes. 

4. “FORUM NEVLADINIH ORGANIZACIJA” i dalje 
predstavlja iz zastupa: Kuduzović Jasmina, direktor Udruženja. 

5. Odobrava se Statut “FORUMA NEVLADINIH 
ORGANIZACIJA” shodno Odluci od 21.10.2021. godine a raniji 
Statut se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001405/22 od 
10.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 333, dana 10.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. RADNIČKO SPORTSKO DRUŠTVO „SLOBODA“ 
vrši promjenu predsjednika  Skupštine tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Tanović Bahrije imenuje 
novoizabrani predsjednik Ban Želimir. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA „SLOBODA“: Halilović 
Jasna, Ban Želimir, Šećerbegović Dževad, Kurević Edhem 
i Kovačević Mersed. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Upravnog odbora: Šećerbegović Elmir, Bećirević Damir, Delić 
Selimović Kada, Husanović Muhamed i Petrović Vedrana, a 
i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Berbić Aid i Tinjić 
Mirsad. 
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O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008068/22 od  
9.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 15, dana 9.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta CRVENOG 
KRIŽA/KRSTA GRADA TUZLA shodno Odluci od 25.2.2022. 
godine, a raniji Statut od 22.12.2017. godine se stavlja van 
snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008518/22 od  
14.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II  pod rednim brojem  926, dana  14.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana “SRETNI ROMI” vrši promjenu 
sekretara Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg 
sekretara Suljić Bibera imenuje novoizabrani sekretar 
Beganović Azra. 

2. Udruženje građana “SRETNI ROMI” predstavlja i 
zastupa Beganović Azra novoizabrani sekretar Udruženja 
umjesto Suljić Bibera dosadašnjeg sekretara i  Biberović 
Osman predsjednik Udruženja. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002598/22 od 
14.3.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  
u knjigu II, pod rednim brojem 81/17 od 14.3.2022. godine, 
upisana je sljedeća promjena: 

Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJA GRAĐANA EFEKT 
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod 
rednim brojem 81/17. 

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog 
rješenja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008895/22 od  
16.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu  II  pod rednim brojem  359, dana 16.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Klub borilačkih sportova „ORKKA“ Lukavac vrši 
promjenu predsjednika Upravnog odbora  tako što se 
umjesto dosadašnjeg predsjednika Zombra Željka imenuje 
novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Kurtić Denis, 
promjenu člana Upravnog odbora tako što se umjesto 
dosadašnjeg člana Đulić Aladina imenuje novoizabrani 
zamjenik Ćosićkić Emir i promjenu člana Upravnog odbora 
tako što se umjesto dosadašnjeg člana Sekulić Danijela 
imenuje novoizabrani  član Telalović Mirza. 

2. Razrješavaju se članovi Upravnog odboa Kluba 
borilačkih sportova „ORKKA“ Lukavac: Zombra Željko, Đulić 
Aladin i Sekulić Danijel. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Upravnog odbora: Kurtić Denis, Ćosićkić Emir i  Telalović 
Mirza. 

3. Klub borilačkih sportova „ORKKA“ Lukavac, 
predstavlja i zastupa Kurtić Denis novoizabrani predsjednik 
Upravnog odbora umjesto Zombra Željka dosadašnjeg 



Петак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 13  - Страна XIIIПетак, 15.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 13  - Страна XIII

predsjednika, Ćosićkić Emir novoizabrani član Upravnog 
odbora umjesto Đulić Aladina dosadašnjeg člana i Telalović 
Mirza novoizabrani član Upravnog odbora umjesto Sekulić 
Danijala dosadašnjeg člana Upravnog odbora. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-04-007646/22 od   
16.3.2022.  godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona 
u knjigu I, pod rednim brojem 38,  dana 16.3.2022. godine 
upisana je  sljedeća  promjena:

1. Udruženje  “PRIJATELJICE”  vrši promjenu 
predsjednice Upravnog odbora tako što se umjesto 
dosadašnje predsjednice Vikić Marice imenuje novoizabrana 
predsjednica Upravnog odbora  Agić Džemila. 

2. Udruženje “PRIJATELJICE” predstavlja i zastupa 
Krvavac Altaira Izvršna direktorica  Udruženja. 

3. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Vikić 
Marici dosadašnjoj predsjednici  Upravnog odbora. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009173/22 od  
17.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem  263/19 dana  
17.3.2022. godine upisana je sljedeća promjena:

1. CENTAR ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA, 
KULTURE  I ZDRAVLJA „USPON“ TUZLA  mijenja sjedište 
tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli  ul. Dr. Fuada 
Idrizbegovića broj 15. sada sjedište u Tuzli, Slavinovići-Luke 
objekat M3 bb. 

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta CENTRA 
ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA, KULTURE  I ZDRAVLJA 
„USPON“ TUZLA shodno Odluci od 5.3.2022. godine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-039932/21 od 
26.1.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 422/21 dana  
26.1.2022. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana za bavljenje sportskim 
aktivnostima i rekreacijom Sportsko rekreacioni klub 
“ZMAJ OD BOSNE” vrši promjenu predsjednika Udruženja 
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Selimović 
Nedžada imenuje novoizabrani predsjednik Hećimović Mirza 
i promjenu zamjenika predsjednika Udruženja tako što se 
umjesto dosadašnjeg zamjenika Beširović Nadira imenuje 
novoizabrani zamjenik Skenderović Kemal. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja građana za bavljenje sportskim aktivnostima i 
rekreacijom Sportsko rekreacioni klub “ZMAJ OD BOSNE”: 
Selimović Nedžad i Velagić Amel. Imenuje se novi  člani 
Upravnog odbora:  Bilajac Anes i Hećimović Mirza,  a i 
dalje ostaju članovi Upravnog odbora Skenderović Kemal,  

Beširović Nadir i Hasić Enes
3. Udruženje građana za bavljenje sportskim 

aktivnostima i rekreacijom Sportsko rekreacioni klub 
“ZMAJ OD BOSNE”predstavlja i zastupa Hećimović Mirza 
novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Selimović 
Nedžada dosadašnjeg predsjednika i Skenderović Kemal 
novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto Beširović 
Nedžada dosadašnjeg zamjenika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-000162/22 od 
11.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II  pod rednim brojem 208/18 dana 
11.3.2022. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana sportski bilijar klub „BILY“ 
vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Dželilović Murisa imenuje 
novoizabrani  predsjednik Musić Alen. Imenuje se za 
predsjednika Skupštine Musić Alen. 

2. Udruženje građana sportski bilijar klub „BILY“ 
predstavlja i zastupa: Musić Alen novoizabrani predsjednik 
Udruženja i predsjednik Skupštine i Devedžić Nedžad, 
potpredsjednik Udruženja i potpredsjednik Skupštine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-003835/22 od 
17.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 57, dana 17.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje gluhih i nagluhih Općina Lukavac  
mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta 
u Lukavcu, Dom kulture, Centar ul. Maršala Tita b.b. sada 
sjedište u Lukavcu, Dom kulture Centar Titova B.B.  

2. Odobrava se promjena Statuta  Udruženja gluhih 
i nagluhih Općina Lukavac shodno Odluci od 31.1.2022. a 
raniji Statut od 22.12.2021. se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009171/22 od 
21.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 555,  dana  21.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova 
Tuzlanskog kantona vrši promjenu zamjenika predsjednika 
tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika  Garagić Seada 
imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika Upravnog 
odbora Mehmedović  Adisa. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova 
Tuzlanskog kantona: Dimitrijević Ljiljana, Gopo Selmir, 
Rahmanović Nermin, Bečić Mehmed i Šarić Elvir. Umjesto 
njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Krilić Mirela, 
Musić Adnan, Bećirović Šaban, Avdibašić Galić Amira, 
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Dostović Mustafa i Hadžiomerović Hiba, a i dalje ostaju 
članovi Upravnog odbora: Alić Hasan, Krdžić Nazif, Garagić 
Sead, Horić Bekro, Suljić Ibrahim, Dizdarević Razim, Subašić 
Dino, Djedović Meho, Đulović Sedin, Mešikić Almir, Mitrović 
Blaško, Hodžić Asmir, Hasanović Mirsad, Husić Hasan, 
Bošnjak Elvir, Jusić Edin, Šadić Asmir, Mehmedović Adisa i 
Mazalović Rizo.  

3. Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih 
poslova Tuzlanskog kantona predstavlja i zastupa: Alić 
Hasan predsjednik Upravnog odbora i Mehmedović Adisa 
novoizabrani zamjenik predsjednika Upravnog odbora 
umjesto Garagić Seada dosadašnjeg zamjenika predsjednika 
Upravnog odbora. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-032509/21 od 
7.2.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem  67, dana  7.2.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udružnje Antifašista i boraca  NOR-a “Doboj Istok” 
vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Vehabović Ahmeta  imenuje 
novoizabrani predsjednik Hadžić Sulejman. Imenuje se za 
predsjednika Skupštine Mujkić Rukib. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udružnja Antifašista i boraca  NOR-a “Doboj Istok”: 
Vehabović Ahmet, Klokić Šaban, Klokić Osman, Babić Meho, 
Šuvalić Džemal, Mujkić Zećo i Dautović Emina. Umjesto njih 
se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Hadžić Dino, 
Vehabović Alma, Hadžić Sulejman, Banjić Hazim, Mujkić 
Nesib, Hadžić Ismet i Mujkić Abid. 

3. Udružnja Antifašista i boraca  NOR-a “Doboj 
Istok” predstavlja i zastupa:  Hadžić Sulejman novoizabrani 
predsjednik Udruženja umjesto Vehabović Ahmeta 
dosadašnjeg predsjednika i Mujkić Rukib predsjednik 
Skupštine. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Klokić 
Šabanu, dosadašnjem zamjeniku predsjednika Udruženja. 

4. Odobrava se promjena Statuta Udružnja Antifašista 
i boraca  NOR-a “Doboj Istok”  shodno  Odluci od 20.9.2021. 
godine a raniji Statut od 15.5.2008. godine se stavlja van 
snage. 
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O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-037698/21 od  
6.1.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II  pod rednim brojem  372/20 dana  
6.1.2022. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana „ĆILIMI I ŽENE“ vrši promjenu  
naziva tako što je sada naziv Udruženje građana “BOSFAM 
– ĆILIMI I ŽENE” i skraćeni naziv udruženja je:  Udruženje 
“BOSFAM – ĆILIMI I ŽENE”. 

2. Odobrava se promjena Statuta  Udruženja građana 
“BOSFAM – ĆILIMI I ŽENE” shodno odluci od 6.11.2021. 
godine, a raniji Statut od 15.5.2020. godine se stavlja van 
snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-037701/21 od 
20.12.2021. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u 
knjigu I, pod rednim brojem 118. od 20.12.2021. godine, upisana 
je sljedeća promjena: 

Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJE BOSANSKA FAMILIJA 
– BOSFAM, u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, 
pod rednim brojem 118.

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008673/22 od 
23.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 180/18 dana  
23.3.2022. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Jedinstvena organizacija boraca *Unija veterana* 
Opštine Lukavac vrši promjenu naziva tako što je sada 
naziv: Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Grad 
Lukavac i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto 
dosadašnjeg skraćenog naziva JOB *Unija veterana*Opštine 
Lukavac sada skraćeni naziv JOB  *Unija veterana* Grad 
Lukavac. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Jedinstvene organizacije boraca *Unija veterana* Grad 
Lukavac: Buljić Alma, Spahić Hajrudin i Sinanović Edhem. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: 
Jusufović Nermina i Hrvić Ekrem a i dalje ostaju članovi 
Upravnog odbora: Turkić Fahrudin, Kuduzović Hasib, Softić 
Jusuf, Kahrić Senad i Malkić Admir.

3. Odobrava se promjena Statuta Jedinstvene 
organizacije boraca *Unija veterana* Grad Lukavac shodno 
odluci od 12.2.2022. godine,  a raniji Statut od 31.12.2018. 
godine se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-005726/22 od  
24.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu  II, pod rednim brojem 300, dana  24.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli 
„Medicus“ vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se 
umjesto dosadašnjeg predsjednika Memišević Amele, imenuje 
novoizabrani predsjednik Benjamin Isić i promjenu predsjednika 
Studentskog vijeća, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika 
Dedić Alise, imenuje novoizabrani predsjednik Muratović Ermin.  

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“:  Dedić 
Alisa, Sejdin Edina, Alibašić Nermin, Hadžić Semir, Herić Amer i 
Omerović Maida. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog 
odbora: Muratović Ermin, Sejranić Azra, Dervišević Irma, Mujić 
Harun, Memišević Amel i Kahrimanović Elvedin a i dalje ostaju 
članovi Upravnog odbora: Karamujić Samir i Hasanbašić Mubina.   

3. Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli 
„Medicus“ predstavlja i zastupa Muratović Ermin novoizabrani 
predsjednik Studentskog vijeća umjesto Alise Dedić dosadašnjeg  
predsjednika Studentskog vijeća.
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4. Odobrava se promjena Statuta Studentsko vijeće 
Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ shodno Odluci od 
13.1.2022. godine a raniji Statut od 31.3.2018. godine se stavlja 
van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009576/22 od 30.3.2022. 
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu I, pod 
rednim brojem 379/16 od 30.3.2022. godine, upisana je sljedeća 
promjena: 

Upisuje se prestanak rada PLANINARSKOG DRUŠTVA „VIS“ 
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim 
brojem 379/16. 

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009526/22 od 
29.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 128 dana 29.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Omladinski resursni centar vrši promjenu 
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Mukinović Edina imenuje novoizabrani 
predsjednik Blagovčanin Slobodan .Razješava se  Sejranić 
Emir zamjenik predsjednika Udruženja . 

2. Omladinski resursni centar   predstavlja i zastupa 
Tursinović Miralem predsjednik Udruženja. Prestaje pravo 
predstavljanja i zastupanja Sejranić Emiru dosadašnjem 
zamjeniku predsjednika Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007335/22 od  
30.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 114/18 dana  
30.3.2022. godine upisana je sljedeća promjena:

1. SPORTSKO DRUŠTVO ODGAJIVAČA GOLUBOVA 
VISOKOLETAČA „ZMAJ“ GRADAČAC vrši promjenu 
predsjednika Udruženja  tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Bristrić Semira  imenuje novoizabrani 
predsjednik Mujić Almir.  

2. SPORTSKO DRUŠTVO ODGAJIVAČA GOLUBOVA 
VISOKOLETAČA „ZMAJ“ GRADAČAC predstavlja i zastupa: 
Mujić Almir novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto 
Bristrić Semira  dosadašnjeg predsjednika , Alija Gubaljević, 
predsjednik Skupštine Udruženja i Esed Pirić, sekretar 
Udruženja. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010660/22 od 
31.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 

kantona u knjigu I pod rednim brojem 191 dana 31.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI mijenja sjedište tako što je 
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Banovićima bb, sada sjedište 
u Banovićima ul. Patriotske lige bb. 

2. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI imenuje za predsjednika 
Skupštine Jamaković Šukriju i potpredsjednika Skupštine 
Huremović Damira. 

3. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI vrši promjenu predsjednika 
Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika 
Gutić Amela imenuje novoizabrani predsjednik Šehić 
Nedžad, promjenu  dopredsjednika Udruženja tako što se 
umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Pračer Borisa, imenuje 
novoizabrani dopredsjednik Kadrić Pašaga i promjenu 
sekretara Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg 
sekretara Limaj Darka imenuje novoizabrani sekretar 
Peštalić Anel. 

4. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
UDRUŽENJA GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO 
“KLEN” BANOVIĆI: Gutić Amel, Pračer Boris, Darko Limaj, 
Talović Sead, Šehić Nedžad, Huremović Damir, Nukić Rizvo, 
Štimac Željko i Muhić Edin . Umjesto njih se imenuju novi 
članovi Upravnog odbora: Šehić Nedžad, Kadrić Pašaga, Đezić 
Muhamed, Konaković Nermin, Akšamović Esmir, Bojić Admir 
i Numanović Edin. 

5. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI predstavlja i zastupa: Šehić 
Nedžad novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto 
Gutić Amela, dosadašnjeg  predsjednika, Kadrić Pašaga 
novoizabrani dopredsjednik Udruženja umjesto Pračer Borisa 
dosadašnjeg dopredsjednika i Peštalić Anel novoizabrani 
sekretar Udruženja umjesto Limaj Darka dosadašnjeg 
sekretara.

6. Odobrava se Statut UDRUŽENJA GRAĐANA 
SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI shodno 
Odluci od 20.2.2022. godine,  a raniji Statut od 15.2.2010. 
godine se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006588/22 od  4.4.2022.  
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I pod rednim brojem 219 dana 4.4.2022. godine upisana 
je sljedeća promjena:

1. Plesni klub „FLAMENCO“ mijenja sjedište tako što je 
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, Ratka Vokića broj 2 sada 
sjedište u Tuzli, Kazan mahala broj 2. Plesni klub „FLAMENCO“ 
imenuje za sekretara Kluba Bešlagić Armelu. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Plesnog  
kluba „FLAMENCO“ Ilić Goran, Mujanović Miralem, Bradvić Goran 
i Avdagić Elvir. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog 
odbora: Avdagić Ermin i Trutović Hena a i dalje ostaje član 
Upravnog odbora Trutović Namik. 

3. Plesni klub „FLAMENCO“ predstavlja i zastupa Bešlagić 
Armela sekretar Kluba i Trutović Namik  predsjednik  Kluba. 

4. Odobrava se Statut Plesnog kluba „FLAMENCO“ shodno 
Odluci od 31.1.2022. godine a raniji Statut se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007733/22 od  
4.4.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 264 dana 4.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA 
OPĆINE KLADANJ, vrši promjenu predsjednika Skupštine 
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Imširović 
Ibrahima imenuje novoizabrani predsjednik Prvulović Sonja. 

2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora 
UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE 
KLADANJ: Kuljanin Jusuf. Umjesto njega se imenuje novi  član 
Upravnog odbora: Ahmečanović Sead a i dalje ostaju članovi 
Upravnog odbora:. Vejzović Hariz,  Selimbašić Zumra, Gojačić 
Enver, Mazalović Fehim, Selimbašić Šefko,  Čaušević Ćazim, 
Herić Hazem i Halilović Zilkadir.  

3. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA 
OPĆINE KLADANJ, predstavlja i zastupa : Prvulović Sonja 
novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto Imširović 
Ibrahima dosadašnjeg predsjednika i Vejzović Hariz 
predsjednik Upravnog odbora Udruženja. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008132/22 od 
1.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 179  dana 1.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana sportskih ribolovaca „Mrena“ 
Živinice vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se 
umjesto dosadašnjeg predsjednika Ferhatbegović Midhata, 
imenuje novoizabrani predsjednik Andrić Robert i promjenu 
dopredsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg 
dopredsjednika Jakić Drage imenuje novoizabrani 
dopredsjednik Ahmetašević Amir  i promjenu sekretara 
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg sekretara Bulić 
Rasima imenuje novoizabrani sekretar Mujezinović Eldar. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja građana sportskih ribolovaca „Mrena“ Živinice: 
Ferhatbegović Midhat, Bećirović Ferza, Dedić Izet,  Smajić 
Mirsad, Grgić Radan, Halilović Miralem i Merdanović Ismet. 
Umjesto njih se  imenuju novi članovi Upravnog odbora: 
Bektić Zlatan, Andrić Robert, Kamberović Ervin, Ahmetašević 
Amir, Goletić Edin, Halilović Vahid, Čičkušić Adin, Muratović 
Ibrahim i Begić Sead a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora 
Jakić Drago i Filipović Anto. 

3. Udruženje građana sportskih ribolovaca „Mrena“ 
Živinice predstavlja i zastupa Andrić Robert, novoizabrani 
predsjednik Udruženja umjesto Ferhatbegović Midhata 
dosadašnjeg predsjednika, Ahmetašević Amir novoizabrani 
dopredsjednik Udruženja umjesto Jakić Drage dosadašnjeg 
dopredsjednika i Mujezinović Eldar novoizabrani sekretar 
Udruženja umjesto Bulić Rasima dosadašnjeg sekretara.

227

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-004032/22 od 
7.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 356/16 , dana  

7.3.2022. godine upisana je sljedeća promjena:
1. Udruženje Tuzlanski otvoreni centar vrši promjenu 

Izvršne direktorice tako što se umjesto dosadašnje Izvršne 
direktorice Bakić Dajane imenuje novoizabrana Izvršna 
direktorica Bajraktarević Dina. 

2. Udruženje Tuzlanski otvoreni centar  predstavlja i 
zastupa : Bajraktarević Dina novoizabrana Izvršna direktorica 
umjesto Bakić Dajane dosadašnje  Izvršne direktorice  i  
Okanović Merisa predsjednica Upravnog odbora Udruženja. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002179/22 od 
5.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 897 dana  5.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE GRAĐANA NOGOMETNI KLUB 
„TEOČAK“ TEOČAK vrši promjenu naziva tako što je sada naziv 
NOGOMETNI KLUB „TEOČAK“ TEOČAK .

2. NOGOMETNI KLUB „TEOČAK“ TEOČAK mijenja 
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Teočaku 
zgrada  Općine Teočak,  sada sjedište:  Teočak, Krstac bb.  

3. NOGOMETNI KLUB „TEOČAK“ TEOČAK vrši 
promjenu predsjednika  Skupštine tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjdnika Smajlović Omera imenuje 
novoizabrani predsjednik Mulaosmanović Abdulkadir, 
promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Muminović Tajiba  imenuje 
novoizabrani predsjednik Mustajbašić Suad. 

4. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
NOGOMETNOG KLUBA „TEOČAK“ TEOČAK: Abdulahović 
Amir, Nakičević Ferhat, Hasanović Amel, Ramić Emir, Halilović 
Hazim i Mulaosmnović Ševket. Umjesto njih se imenuju novi 
članovi Upravnog odbora: Mustajbašić Suad, Mujić Senad, 
Džuzdanović Jasmin, Horić Besim, Mujanović Edin, Bećić 
Ibrahim, Hasanović Amel, Halilović Edin i Ćosić Zijad. 

5. NOGOMETNI KLUB „TEOČAK“ TEOČAK predstavlja i 
zastupa: Mustajbašić Suad novoizabrani predsjednik Upravnog 
odbora umjesto Muminović Tajiba  dosadašnjeg predsjednika .  

6. Odobrava se promjena Statuta NOGOMETNOG 
KLUBA „TEOČAK“ TEOČAK shodno Odluci od 17.12.2021. 
godine, a raniji Statut od 26.5.2002. godine se stavlja van snage.   
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O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008987/22 od 
5.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II  pod rednim brojem  390/20 dana  
5.4.2022. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Rafting  klub “TUZLAK” vrši promjenu  zamjenika 
predsjednika  Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg 
zamjenika Vlajić Boška imenuje novoizabrani zamjenik Sarić 
Suljo. 

2. Razrješava se raniji  član  Upravnog odbora Rafting 
kluba “TUZLAK”: Vlajić Maja.  Umjesto nje se imenuje novi 
član Upravnog odbora: Slavuljica Danijel a i dalje ostaju 
članovi Upravnog odbora: Sarić Suljo, Vlajić Vladislav, Mišić 
Goran,  i Bulić Muris. 

3. Rafting klub “TUZLAK” predstavlja i zastupa: Bulić 
Muris, predsjednik Udruženja i Sarić Suljo novoizabrani 
zamjenik predsjednika Udruženja umjesto Vlajić Boška 
dosadašnjeg zamjenika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009214/22 od  
6.4.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 268 dana 6.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Kulturno – umjetničko  društvo “Litva”  Banovići 
vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Brigić Rizaha imenuje novoizabrani 
predsjednik Skupštine Dostović Selma, promjenu predsjednika 
Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika 
Čergić Ervina imenuje novoizabrani predsjednik Ikanović Aida, 
promjenu zamjenika predsjednika Upravnog odbora tako 
što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Turić Fadila imenuje 
novoizabrani zamjenik Dostović Edis i  promjenu sekretara 
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg sekretara Aganović 
Edite imenuje novoizbrani sekretar Lugavić Belma. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Kulturno – umjetničkog  društva “Litva”  Banovići: Čergić Ervin, 
Turić Fadil, Mostarlić Adem, Alajmović Nejra, Halilčević Sanja, 
Hadžić Jasmina, Delić Bahira i Mešanović Sadan. . Umjesto 
njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Ikanović Aida, 
Dostović Edis, Mehić Zumra, Suljić Belma, Bašić Nehira, Softić 
Nermina, Husanović Alma i Hodžić Edis,  a i dalje ostaje član 
Upravnog odbora Kurtić Admira. 

3. Kulturno – umjetničko  društvo “Litva”  Banovići 
predstavlja i zastupa Ikanović Aida novoizabrani predsjednik 
Upravnog odbora umjesto Čergić Ervina dosadašnjeg 
predsjednika, Dostović Edis novoizabrani zamjenik predsjednika 
Upravnog odbora umjesto Turić Fadila dosadašnjeg zamjenika 
i Lugavić Belma novoizabrani sekretar umjesto dosadašnjeg 
sekretara Aganović Edite . 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009618/22 od  
30.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 93 dana 30.3.2022. godine 
upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje penzionera/umirovljenika općine Banovići 
vrši promjenu  predsjednika Upravnog odbora  tako što se 
umjesto dosadašnjeg predsjednika Rahmanović Mehemeda, 
imenuje novoizabrani predsjednik Zejnilović Sakib i promjenu 
zamjenika predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto 
dosadašnjeg zamjenika predsjednika Bojić Fehima imenuje 
novoizabrani zamjenik Kahrimanović Enes. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja penzionera- umirovljenika općine Banovići: 
Rahmanović Mehemed, Kafedžić Bajro, Smajlović Sakib i 
Mrkonjić Hasan. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog 
odbora: Kahrimanović Enes, Handžić Ago, Avdić Safet i Husić 
Rifet, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Zejnilović Sakib, 
Begić Belkija, Bojić Fehim, Velagić Mujo i Brigić Ibrahim. 

3. Udruženje  penzionera/umirovljenika općine 
Banovići predstavlja i zastupa Zejnilović Sakib novoizabrani 
predsjednik Upravnog odbora umjesto Rahmanović Mehemeda, 
dosadašnjeg predsjednika i Kahrimanović Enes novoizabrani 
zamjenik predsjednika Upravnog odbora, umjesto Bojić Fehima 
dosadašnjeg zamjenika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009118/22 od 6.4.2022. 
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu I, pod 
rednim brojem 110/14 od 6.4.2022. godine, upisana je sljedeća 
promjena: 

Upisuje se prestanak rada Udruženja FITNES CENTRA ČAĐO 
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim 
brojem 110/14. 

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006228/22 od  
29.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I  pod rednim brojem 126/18 dana  29.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE GRAĐANA VODOVODA „VIŠĆANSKI 
BISER“ DONJA I GORNJA VIŠĆA vrši promjenu predsjednika 
Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika 
Alimanović Elvira  imenuje novoizabrani predsjednik Taletović 
Edin. 

2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora: 
UDRUŽENJA GRAĐANA VODOVODA „VIŠĆANSKI BISER“ DONJA 
I GORNJA VIŠĆA: Alimanović Elvir.  Umjesto njega se imenuje 
novi član Upravnog odbora: Đerzić Haris a i dalje ostaju članovi 
Upravnog odbora: Brčaninović Džemal, Taletović Edin, Đerzić 
Nermin i Bajrić Mirzet  .

3. UDRUŽENJE GRAĐANA VODOVODA „VIŠĆANSKI 
BISER“ DONJA I GORNJA VIŠĆA predstavlja i zastupa: Taletović 
Edin novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto  Alimanović 
Elvira dosadašnjeg predsjednika i Brčaninović Džemal 
potpredsjednik  Udruženja. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009204/22 od 
17.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 107 dana 17.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Odobrava se promjena Statuta Udruženja građana 
Lovačko društvo „Vjetrenik Šibošnica“ Čelić shodno Odluci od 
11.5.2021. godine,  a raniji Statut se stavlja van snage .
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008289/22 od 
4.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 507, dana 4.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Organizacija demobilisanih boraca Grada Gradačac 
mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u 
Gradačcu, Husein K. Gradaščevića bb,  sada sjedište u Gradačcu, 
ul. Titova b.b. 

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Organizacije 
demobilisanih boraca Grada Gradačac shodno Odluci od 
24.2.2022.. godine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009676/22 od  6.4.2022.  
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I pod rednim brojem 372 dana 6.4.2022. godine upisana 
je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA 
GRAČANICA, vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se 
umjesto dosadašnjeg predsjednika Nurkić Ibrahima imenuje 
novoizabrani predsjednik Kadić Senad i promjenu zamjenika 
predsjednika Skupštine  tako što se umjesto dosadašnjeg 
zamjenika predsjednika Sumbić Hedije  imenuje novoizabrani  
zamjenik predsjednika Skupštine  Karić Fadil.  

2. Razrješavju se raniji članovi Upravnog odbora 
UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA 
GRAČANICA: Hasić Sabina, Zećo Abdulhalim, Bajić Muhibija, Alić 
Midhat, Ibrišević Hasan, Sarajlić Avdija i Ćurić Omer. Umjesto njih 
se imenuju novi članovi Upravnog odbora:Naimkadić Begzada, 
Hivzefendić Muharem, Muratović Redžo, Softić Fahrudin, Nurkić 
Ibrahim i Begović Jasim a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: 
Delić Faruk, Božić Dušan i Alić Midhat. 

3. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA 
GRAČANICA predstavlja i zastupa: Delić Faruk predsjednik 
Upravnog  odbora i Nurkić Ibrahim, zamjenik predsjednika 
Upravnog odbora. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012095/22 od 
11.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 369/20 dana  11.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Body Bilding kluba „Gym Gold“ mijenja sjedište tako 
što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Kalesiji, ul. Sarači bb.  sada 
sjedište u Kalesiji, ul. Žrtava Genocida u Srebenici 73. i 75. 

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta  Body Bilding 
kluba „Gym Gold“   shodno Odluci od 30.3.2022.godine. 
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O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002567/22 od  
13.4.2022. godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim 
brojem 425, dana  13.4.2022. godine upisane su sljedeće 
promjene:

1. Karate savez Tuzlanskog kantona vrši promjenu 
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Hasanović Enesa imenuje novoizabrani 
predsjednik Džafić Sanel. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Karate 
saveza Tuzlanskog kantona: Glibanović Samir i Delić Elbina. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Selman 
Adi i Perić Zoran a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Selman 
Fikret, Brčaninović Denis,  Bećirbašić Mirza i Lakić Alma. 

3. Karate savez Tuzlanskog kantona  predstavlja i 
zastupa: Selman Fikret predsjednik Upravnog odbora i Džafić 
Sanel novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto Hasanović 
Enesa dosadašnjeg predsjednika Skupštine.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012264/22 od 
13.4.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u 
knjigu I, pod rednim brojem 86. od 13.4.2022. godine, upisana je 
sljedeća promjena: 

Upisuje se prestanak rada UDRUGE DEMOBILIZIRANIH 
BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA HVO TK u Registar udruženja 
Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 86. 

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012074/22 od  
11.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 452/16, dana 11.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE GRAĐANA VODOVODA „Vodovod 
Odorovići“ Višća Gornja vrši promjenu predsjednika Udruženja 
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika  Mulabdić Senada 
imenuje novoizabrani predsjednik Mulavdić Elvis i promjenu 
potpredsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg 
potpredsjednika Mulavdić Elvisa imenuje novoizabrani 
potpredsjednik  Rizvić Emin.   

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
UDRUŽENJA GRAĐANA VODOVODA „Vodovod Odorovići“ Višća 
Gornja:  Brkić Mirsad i Mulavdić Mevludin .Umjesto njih imenuju 
se novi članovi Upravnog odbora: Mulavdić Mirza,  Mazić Senad  
i Rizvić Emin a i dalje ostaju  članovi Upravnog odbora Mulabdić 
Edin i Mulavdić Elvis.  

3. UDRUŽENJE GRAĐANA VODOVODA „Vodovod 
Odorovići“ Višća Gornja  predstavlja i zastupa Mulavdić Elvis 
novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Mulabdić 
Senada dosadašnjeg predsjednika i Rizvić Emin novoizabrani 
potpredsjednik Udruženja umjesto Mulavdić Elvisa dosadašnjeg  
potpredsjednika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-011710/22  od  
14.4.2022. godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod 
rednim brojem 263, dana 14.4.2022.godine, upisana je sljedeća 
promjena:

1. SAVEZ DEMOBILISANIH BORACA TK vrši promjenu 
predsjednika Saveza tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Kahrimanović Muzijeta imenuje novoizabrani 
predsjednik Mušić Ibrahim, promjenu dopredsjednika Saveza 
tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Behrić Ibrahima 
imenuje novoizabrani dopredsjednik Malkić Tifaga, promjenu 
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Huseinović Huseina imenuje novoizabrani 
predsjednik Sušić Hariz i promjenu dopredsjednika Skupštine 
tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Šuvalić Husejna  
imenuje novoizabrani dopredsjednik  Skupštine Aščić Alija.

2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva SAVEZA 
DEMOBILISANIH BORACA TK: Tulumović Ćazim i Dedić Ibrahim. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva : Mušić 
Ibrahim i Malkić Tifaga,  a i dalje ostaju članovi Predsjedništva 
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: Hodžić Asim, Rustemović Hamzalija, Behrić Ibrahim, Đulić 
Izet, Alić Mirzet, Salkić Muaz, Kahrimanović Muzijet, Orić Naser, 
Imamović Rahim, Begović Samed, Zukić Sedat, Hodžić Šemsudin, 
Horić Vejsil i Halilović Vahidin. 

3. SAVEZ DEMOBILISANIH BORACA TK predstavlja 
i zastupa: Mušić Ibrahim predsjednik Saveza umjesto 
Kahrimanović Muzijeta  dosadašnjeg predsjednika, Malkić 
Tifaga novoizabrani dopredsjednik Saveza umjesto Behrić 
Ibrahima  dosadašnjeg dopredsjednika i Sušić Hariz 
novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto  Huseinović 
Huseina dosadašnjeg predsjednika Skupštine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010360/22 od 
11.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 403/20 dana  11.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana za podršku djeci i osobama sa 
poteškoćama u razvoju „Imam pravo“ vrši promjenu predsjednice 
Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnje predsjednice 
Aljić Selme imenuje novoizabrani predsjednik Upravnog odbora 
Grebović Omer promjenu potpredsjednika Udruženja tako što se 
umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Halilović Asmira, imenuje 
novoizabrana potpredsjednica Žunić Abida koja je ujedno  i 
potpredsjednica Upravnog odbora

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja građana za podršku djeci i osobama sa poteškoćama u 
razvoju „Imam pravo“: Aljić Selma, Halilović Asmir i Ravkić Almir. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Žunić 
Abida, Bakalović Džejna i Nurikić Vahidin a i dalje ostaju članovi 
Upravnog odbora: Grebović Omer i Bećirović Behija. 

3. Udruženje građana za podršku djeci i osobama sa 
poteškoćama u razvoju „Imam pravo“ predstavlja i zastupa: Omer 
Grebović predsjednik Udruženja i novoizabrani predsjednik 
Upravnog odbora umjesto Aljić Selme dosadašnje predsjednice 
Upravnog odbora, Žunić Abida novoizabrana potpredsjednica 
Udruženja i potpredsjednica Upravnog odbora umjesto Halilović 
Asmira dosadašnjeg potpredsednika Udruženja .

4. Odobrava se Statut Udruženja građana za podršku 
djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju „Imam pravo“ shodo 
Odluci od 13.3.2022. godine a raniji Statut od 14.8.2020. godine 
se stavlja van snage. 
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O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-011309/22 od  
19.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 689/12 dana  19.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Klub borilačkih sportova – Kung Fu Wu Shu 
“MAJSTOR”vrši promjenu predsjednika Kluba i predsjednika 
Upravnog odbora Kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Hrnjić Mehmeda  imenuje novoizabrani 
predsjednik Avdić Nedim  i promjenu predsjednika Skupštine 
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Hrnjić Edine 
imenuje novoizabrani predsjednik Hrnjić Mehmed. Razrješava 
se Hrnjić Edina dosadašnji dopredsjednik Kluba. 

2. Klub borilačkih sportova – Kung Fu Wu Shu “MAJSTOR” 
predstavlja i zastupa Avdić Nedim novoizabrani predsjednik 

Kluba i predsjednik Upravnog odbora umjesto Hrnjić Mehmeda 
dosadašnjeg predsjednika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010752/22 od 
21.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu i pod rednim brojem 259/15 dana 21.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana „Ši Selo“ Grada Tuzla mijenja 
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta  u Tuzli, Stupine 
B/9-L-4,  sada sjedište u Tuzli  ul. Hasana i Derviša Sušića bb. 

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja 
građana „Ši Selo“ Grada Tuzla,  shodno Odluci od 10.3.2022. 
godine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009637/22 od 
19.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 706, dana 19.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana Dance studio “LA LUNA” utvrđuje 
skraćeni naziv koji glasi: Dance studio “LA LUNA”. 

2. Udruženje građana Dance studio “LA LUNA” mijenja 
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, 
Muharema Fizovića - Fiska (Prostorije UKUD “Zvonko Cerić” 
Tuzla),  sada sjedište u Tuzli, ul. Armije BiH broj 15. 

3. Udruženje građana Dance studio “LA LUNA” imenuje 
Mujkanović Osmanović Amru za predsjednika Skupštine. 

4. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora : Avdić 
Amela, Pirić Anel i Pajazetović Azra. 

5. Udruženje građana Dance studio “LA LUNA”  
predstavlja i zastupa  Avdić Amela, predsjednik Udruženja. 

6. Odobrava se Statut Udruženja građana Dance studio 
“LA LUNA”  shodno Odluci od 12.3.2022. godine a raniji Statut se 
stavlja van snage. 
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O G L A S 
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012051/22 od 
14.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 291, dana 14.4.2022.
godine, upisana je sljedeća promjena:

1. Razrješava se raniji član Upravnog odbora UDRUŽENJA 
PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA SREBRENIK: 
Gudeljević Antun. Umjesto njega se imenuje novi član Upravnog 
odbora: Zulumović Marko, a i dalje ostaju članovi Upravnog 
odbora: Hodžić Salko, Musić Muharem, Suljkić Abid, Tursić 
Senahid, Salihbašić Fahrudin, Omić Mehmedalija, Bešić Džemail 
i Mujkanović Ismet. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-040411/21 od 6.1.2022. 
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godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu I, pod 
rednim brojem 223/14. od 6.1.2022. godine, upisana je sljedeća 
promjena: 

Upisuje se prestanak rada Udruženja građana „Airsoft Klub 
Crvena Tačka“, u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu 
I, pod rednim brojem 223/14.

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-04-008371/22 od 
13.4.2022.  godine  u Registar udruženja Tuzlanskog kantona 
u knjigu  II  pod rednim brojem  687, dana 13.4.2022. godine 
upisana je  sljedeća  promjena:

1. Nogometni klub “MLADOST” Malešići vrši promjenu 
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Hasić Muje imenuje novoizabrani predsjednik 
Memić Senad. Imenuje se za predsjednika Skupštine: Suljić 
Mustafa

2. Nogometni klub “MLADOST” Malešići predstavlja 
i zastupa: Memić Senad novoizabrani predsjednik Upravnog 
odbora umjesto Hasić Muje dosadašnjeg predsjednika i Šakić 
Fahrudin sekretar Kluba. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-011537/22 od 
21.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 323, dana 21.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje prognanika “Gornja Spreča” mijenja naziv 
tako što je sada naziv Udruženje  Centar za razvoj “Gornja Spreča” 
i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg 
skraćenog naziva UP “Gornja Spreča”, sada skraćeni naziv Centar 
za razvoj “Gornja Spreča” .

2. Udruženje Centar za razvoj “Gornja Spreča” vrši 
promjenu  predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Tosunbegović Mehmeda, imenuje 
novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Tosunbegović 
Dževad. Imenuje se za predsjednika Skupštine Tosunbegović 
Mehmed i za zamjenika predsjednika Skupštine Alibašić Jahija. 

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženje Centar za razvoj “Gornja Spreča”: Tosunbegović 
Mehmed, Musić Hazir, Muminović Ibro, Alibašić Jahija, 
Tosunbegović Mujo i Alibašić Hasan. Umjesto njih se imenuju 
novi članovi Upravnog odbora: Tosunbegović Dževad, 
Omerbegović Sabit, Turić Nejra, Omerović Muhamed, Agić Enver 
i Pehratović Safet, a i dalje ostaje član Upravnog odbora  Imširović 
Mehmedalija. 

4. Udruženje Centar za razvoj “Gornja Spreča” predstavlja 
i zastupa  Tosunbegović Dževad novoizabrani predsjednik 
Upravnog odbora umjesto Tosunbegović Mehmeda dosadašnjeg 
predsjednika i Imširović Mehmedalija, zamjenik predsjendika 
Upravnog odbora

5. Odobrava se promjena Statuta Udruženja Centar za 
razvoj “Gornja Spreča” shodno  Odluci od 17.3.2022. godine, a 
raniji Statut od 7.12.1997. godine se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012714/22 od 
20.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 365 dana 20.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Savez udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog 
kantona vrši promjenu zamjenika predsjednika Upravnog odbora 
tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Lonac Anđelka 
imenuje novoizabrani zamjenika Rekić Zlata

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Saveza 
udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona : 
Jokić Gabrijel, Mujčinović Mensur, Hasić Ibrahim, Hasanović 
Osman, Milinkić Sulejman, Huseljić Vehid, Kadić Jusuf, Mujkić 
Salih i Čaušević Muhamed. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Upravnog odbora: Zejnilović Sakib, Huremović Hasan, Mehinović 
Sead, Rekić Zlata i Šljivić Saudin, a i dalje ostaju članovi Upravnog 
odbora: Bešić Ismet, Mrkanović Rifat, Halilović Haso, Vejzović 
Hariz, Hodžić Salko i Delić Faruk. 

3. Savez udruženja penzionera/umirovljenika 
Tuzlanskog kantona predstavlja i zastupa Haso Halilović, 
predsjednik Upravnog odbora i Rekić Zlata novoizabrani 
zamjenik predsjednika Upravnog odbora umjesto Lonac Anđelka 
dosadašnjeg zamjenika. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja 
Lonac Anđelku, dosadašnjem  zamjeniku predsjednika Upravnog 
odbora.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-04-011448/22 od 
22.4.2022.  godine  u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u 
knjigu   I pod rednim brojem 348  i  knjiga II pod rednim brojem 
657, dana  22.4.2022.  godine upisana je  slijedeća  promjena:

1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Jedinstvene 
organizacije boraca “Unija veterana” Tuzlanskog kantona 
shodno odluci od 26.3.2022. godine.  

2. Izmjene i dopune Statuta kako je navedeno u 
prethodnom stavu upisane su  u Registar udruženja  u knjigu 
I pod rednim brojem 348 i  knjigu II  pod rednim brojem  657, 
dana 22.4.2022.  godine. 
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O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-038476/21 od 7.2.2022. 
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I pod rednim brojem 506, dana 7.2.2022. godine upisana 
je sljedeća promjena:

1. Razrješava se raniji član  Predsjedništva Organizacije 
demobilisanih boraca Općine Sapna: Hodžić Selmo. Umjesto njega 
se imenuje novi član  Predsjedništva:  Kahrimanović Muzijet a i 
dalje ostaju članovi Predsjedništva Ibrahim Husejnović, Mensur 
Jukić i Asim Hasanović, Izudin Tabaković, Kemal Alić, Samir 
Arifović, Hajrudin Kahrimanović i Mirhat Mujčinović.

2. Odobrava se Statut Organizacije demobilisanih boraca 
Općine Sapna, shodno Odluci od 12.11.2021. godine a raniji 
Statut se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj:  UP1-06/1-04-011355/22  od   
18.4.2022.  godine  u Registar udruženja Tuzlanskog kantona 
u knjigu  I , pod rednim brojem  110, dana  18.4.2022. godine 
upisana je  sljedeća  promjena:

1. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA 
ŽIVINICE vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Smajić Avde imenuje novoizabrani 
predsjednik Tuholjaković Bego i promjenu predsjednika Upravnog 
odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Goletić 
Rahmana imenuje novoizabrani predsjednik Šljivić Saudin.  

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA ŽIVINICE: 
Goletić Rahman, Čamdžić Šaban, Smajić Avdo, Jagodić Muhamed, 
Salihović Osman i Merdanović Mehmedalija. Umjesto njih imenuju 
se novi članovi Upravnog odbora: Tuholjaković Bego, Duraković 
Bego, Lonić Rašid, Čamdžić Zejnil, Karić Said i Softć Sead a i dalje 
ostaju članovi Upravnog odbora: Šljivić Saudin, Filipović Božo, 
Aljić Salim, Nukić Bećir, Delić Omer, Ramić Sulejman i Mustafić 
Ibrahim. 

3. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA GRADA 
ŽIVINICE predstavlja i zastupa: Šljivić Saudin novoizabrani 
predsjednik Upravnog odbora umjesto Goletić Rahmana  
dosadašnjeg predsjednika, Filipović Božo zamjenik predsjednika 
Upravnog odbora i Muratović Ramo sekretar Udruženja. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-013564/22 od 
25.4.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  
u knjigu II, pod rednim brojem 505 od 25.4.2022. godine, 
upisana je sljedeća promjena: 

Upisuje se prestanak rada KLUBA STRELJAČKIH 
SPORTOVA SPARTA, u Registar udruženja Tuzlanskog 
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 505.

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog 
rješenja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-014002/22 od 
28.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 262/19 dana  28.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana  „Djeca oboljela od dijabetesa Tip 
1“ imenuje Kikić Alisu za potpredsjednika  Udruženja.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja građana  „Djeca oboljela od dijabetesa Tip 1“: Balkić 
Ahmet, Salihović Zijad i Kadrić Mirela.  Umjesto njih se imenuju 
novi članovi Upravnog odbora : Kikić Alisa, Tihić Amra, Ljeljak 
Meliha, Salihović Admira i Ibrahimović Fahreta. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010665/22 od  
28.4.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 

kantona u knjigu II, pod rednim brojem 280/19, dana 28.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Studentsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Tuzli 
vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Hadžić Amine imenuje novoizabrani 
predsjednik Žigić Ahmed i promjenu zamjenika predsjednika 
tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Bulić Hanife imenuje 
novoizabrani zamjenik Haračić Nerma. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Tuzli: Bulić Hanifa, 
Josipović Antonela, Brkić Ajla, Omić Mehdin, Alić Emina i Džinić 
Elma. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: 
Haračić Nerma, Žigić Ahmed, Hadžiefendić Faris, Aljukić Larisa 
a i dalje ostaju  članovi Upravnog odbora: Bajrić Mirela, Hadžić 
Amina i Salatović Merjema. 

3. Studentsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Tuzli 
predstavlja i zastupa: Žigić Ahmed novoizabrani predsjednik 
Udruženja umjesto Hadžić Amine dosadašnjeg predsjednika i 
Haračić Nerma novoizabrani zamjenik predsjednika Udruženja 
umjesto Bulić Hanife dosadašnjeg zamjenika predsjednika. 

257

O G L A S 
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-014222/22 od  9.5.2022.  
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I pod rednim brojem 459, dana 9.5.2022. godine, upisana 
je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE ANTIFAŠISTA I BORACA 
NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA  U OPĆINI LUKAVAC 
vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Nikolić Drage imenuje novoizabrani 
predsjednik Mahovkić Adem  i promjenu zamjenika predsjednika 
tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Mahovkić Adema 
imenuje novoizabrani zamjenik: Nikolić Drago.  

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog 
odbora UDRUŽENJA ANTIFAŠISTA I BORACA 
NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA U OPĆINI LUKAVAC: Muftić 
Edhem i Rusman Behija. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Upravnog odbora: Iković Amira i Imamović Sadik a i dalje ostaju 
članovi Upravnog odbora :Mahovkić Adem,  Nikolić Drago, 
Lukanović Iljko, Sakić Mihad i Delić Enes. 

3. UDRUŽENJE ANTIFAŠISTA I BORACA 
NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA U OPĆINI LUKAVAC 
predstavlja i zastupa: Mahovkić Adem, novoizabrani predsjednik 
Udruženja umjesto Nikolić Drage, dosadašnjeg predsjednika 
i Nikolić Drago novoizabrani zamjenik predsjednika, umjesto 
Mahovkić Adema  dosadašnjeg zamjenika predsjednika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-014275/22 od 
29.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 437/21  dana 29.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA – 
AMPUTIRACA BANOVIĆI vrši promjenu predsjednika Udruženja 
tako što se umjesto doadašnjeg predsjednika Kafedžić Midhada 
imenuje novoizabrani predsjednik Handalić Nedžad i promjenu 
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg 
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predsjednika Demirović Vahida imenuje novoizabrani 
predsjednik Mahovkić Rahman i promjenu dopredsjednika 
Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika 
Saletović Fehima imenuje novoizabrani dopredsjednik Bajrić 
Nedžad. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva 
UDRUŽENJA RATNIH VOJNIH INVALIDA – AMPUTIRACA 
BANOVIĆI  Ćebić Zaim, Blažević Miralem i Kafedžić Midhad. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva: Demirović 
Vahid, Kapić Admir i Golić Emir a i dalje ostaju članovi 
Predsjedništva: Handalić Nedžad i Numanović Hamdija. 

3. UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA – 
AMPUTIRACA BANOVIĆI predstavlja i zastupa: Handalić Nedžad 
novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Kafedžić Midhada 
dosadašnjeg predsjednika i  Mahovkić Rahman novoizabrani 
predsjednik Skupštine umjesto  Demirović Vahida dosadašnjeg 
predsjednika Skupštine. 

4. Odobrava se dopuna djelatnosti UDRUŽENJA RATNIH 
VOJNIH INVALIDA – AMPUTIRACA BANOVIĆI tako da se 
dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa: 

     -    pomoć u slučaju smrti , 
     -    pomoć pri gradnji ili adaptaciji stambenog prostora ,
      -     pomoć u nabavci lijekova kao i druge vidove zdravstvene 

zaštite , 
     -     pomoć prilikom upućivanja na banjsko liječenje , 
    -    pomoć pri ukazanoj potrebi upućivanja na liječenje 

u inostranstvo, 
      -      ostvarivanje saradnje sa privrednim, humanitarnim 

i drugim organizacijama, a koje svojim radom i djelovanjem 
mogu biti od pomoći , 

     -    organizovanje kulturno-zabavnog, sportskog života 
kroz razne manifestacije,

    -   organizovanje javnih tribina, edukacija, akademija, 
okruglih stolova, naučnih i stručnih seminara na kojima će se 
razmatrati stanje i položaj u društvu RVI Amputiraca 

    -    uključivanje u slične ili srodne oranizacije u zemlji i 
łnostranstvu,

     -     pružati stručnu i pravnu pomoć, 
    -    baviti se i drugim pitanjima a koja su zasnovana na 

potrebama RVI Amputiraca
  5.  Odobrava se Statut UDRUŽENJA RATNIH VOJNIH 

INVALIDA – AMPUTIRACA BANOVIĆI shodno Odluci od 
7.4.2022. godine, a raniji Statut od 17.1.2021. godine se 
stavlja van snage. 
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O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-011592/22 od 9.5.2022. 
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u 
knjigu I pod rednim brojem 486, dana 9.5.2022. godine upisana 
je sljedeća promjena:

1. Odobrava se Statut Fudbalskog kluba “Radnički” 
Lukavac, shodno Odluci od 10.2.2022. godine,  a raniji Statut od 
20.12.2016. godine se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-016118/22 od 18.5.2022. 
godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  u knjigu II, pod 

rednim brojem 102/17 od 18.5.2022. godine, upisana je sljedeća 
promjena: 

Upisuje se prestanak rada „UDRUŽENJA GRAĐANA DŽEBER“ 
ZUKIĆI u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod 
rednim brojem 102/17.

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-016416/22 od 
18.5.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 105/18 dana 18.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje  „ZMAJEVO SRCE“ mijenja sjedište tako što je 
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. Radojke Lakić broj 4. sada 
sjedište u Tuzli, ul. Turalibegova broj 21. 

2. Udruženje  „ZMAJEVO SRCE“ vrši promjenu 
predsjednika Upravnog odbora Udruženja tako što se umjesto 
doadašnjeg predsjednika Isović Demire imenuje novoizabrani 
predsjednik Isović Omer. 

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja  „ZMAJEVO SRCE“:   Berbić Azur i Buljugić Alma. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Isović 
Omer i Đulija Aliji, a i dalje ostaje član Upravnog odbora Isović 
Demira. 

4. Udruženje  „ZMAJEVO SRCE“ predstavlja i zastupa : 
Isović Omer novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto 
Isović Demire dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora. 

5. Odobrava se dopuna djelatnosti Udruženja „ZMAJEVO 
SRCE“ tako da se dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa: 

-   “psiho-socijalna podrška roditeljima, kao članovima 
Udruženja i edukacija roditelja s ciljem formiranja objektivnih 
stavova roditelja prema svojoj djeci, posebno prema djeci sa 
invaliditetom, 

-     doprinos kvaliteti življenja djece članova Udruženja sa 
invaliditetom, 

-    promocija statusa i kvalitete življenja te pružanje 
pomoći djeci sa invaliditetom, 

-  neposredan rad sa djecom članova Udruženja, sa 
invaliditetom, na stimulaciji razvoja perceptivnih, komunikacijskih 
i socijalno-emocijalnih kapaciteta,

-    edukativni kursevi i edukativni programi za djecu 
članova udruženja sa invaliditetom, s ciljem unapređenja 
kvalitete života djece, u skladu sa zakonom, 

-         otvaranje klubova u kojima će osobe sa invaliditetom biti 
angažovane u cilju socijalne inkluzije i razvoja komunikacijskih i 
socijalno-emocionalnih kapaciteta“.

6.    Odobrava se promjena Statuta Udruženja  „ZMAJEVO 
SRCE“, shodno Odluci od 30.4.2022. godine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-014814/22 od 
20.5.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem  294/15 dana 20.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Košarkaški klub „STARTz“ mijenja sjedište Kluba, tako 
što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ul. Rudarska broj 19 
sada sjedište u Tuzli ul. Mitra Trifunovića Uče broj 107. 

2. Košarkaški klub „STARTz“ vrši promjenu predsjednika 
Kluba,  tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Muratović 
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Melike, imenuje novoizabrani predsjednik Muratović Amel. 
Imenuju se za dopredsjednika Kluba Mecić Osman, za sekretara 
Kluba imenuje se Imamović Mersad i  imenuje se za predsjednika 
Skupštine Zubak Martina.  

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odobra 
Košarkaškog kluba „STARTz“: Melika Muratović, Martina Zubak 
i Kemija Mujezinović. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Upravnog odbora: Andelija Admir, Mecić Osman i Imamović 
Mersad. 

4. Košarkaški klub „STARTz“ predstavlja i zastupa: 
Muratović Amel novoizabrani predsjednik Kluba, umjesto 
Muratović Melike dosadašnjeg  predsjednika, Mecić Osman, 
dopredsjednik Upravnog odbora i Imamović Mersad sekretar 
Kluba. 

5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Košarkaškog 
kluba „STARTz“ shodno Odluci od 20.4.2022. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012507/22 od 
12.5.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 637/12  dana 12.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. ”Kladanjska policija,1991.-1995.” imenuje za 
predsjednika Skupštine Hercegovac Naila i Halilović Muradifa 
za zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja. 

2. ”Kladanjska policija,1991.-1995.” imenuje za 
predsjednika Predsjedništva Busnov Selmana i Čavkunović 
Fehima za zamjenika predsjednika Predsjedništva. 

3. Razrješava se raniji član Predsjedništva ”Kladanjske 
policije,1991.-1995.” Halilović Nisim, a i dalje ostaju članovi 
Predsjedništva: Busnov Selman, Čavkunovć Fehim, Halilović 
Ramiz, Šarić Kemo, Avdibegović Šefik i Hercegovac Nail.

4. ”Kladanjsku policiju,1991.-1995.” predstavlja i 
zastupa: Busnov Selman predsjednik Udruženja i predsjednik  
Predsjedništva Udruženja i Čavkunović Fehim zamjenik 
predsjednika Udruženja i zamjenik  predsjednika Predsjedništva 
Udruženja. 

5. Odobrava se promjena Statuta ”Kladanjske 
policije,1991.-1995.” shodno Odluci od 26.3.2022. godine,  a 
raniji Statut od 17.7.2012. godine se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-016341/22 od  
18.5.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem  300/15 dana  18.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE/UDRUGA DIJABETIČARA „PLAVI 
KRUG“ U GRADU TUZLA  mijenja sjedište tako što je umjesto 
dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ul. Kojšino broj 1. sada sjedište u 
Tuzli, ul. Tušanj broj 7. 

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUŽENJA/
UDRUGA DIJABETIČARA „PLAVI KRUG“ U GRADU TUZLA 
shodno Odluci od 9.5.2022. godine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-016553/22 od  

19.5.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 395/20, dana 19.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Humanitarno udruženje za pomoć djeci i osobama u 
stanju socijalne potrebe „SVJETLOST“vrši promjenu predsjednika 
Udruženja tako što se umjesto doadašnjeg predsjednika Žabić 
Dalila, imenuje novoizabrani predsjednik Malkić Amer. Imenuje 
se za predsjednika Skupštine Žabić Dalil. 

2. Razrješava  se raniji član  Upravnog odbora 
Humanitarnog udruženja za pomoć djeci i osobama u stanju 
socijalne potrebe „SVJETLOST“:  Imamović Sadžid. Umjesto njega 
se imenuje novi član Upravnog odbora: Malkić Maida, a i dalje 
ostaju članovi Upravnog odbora : Malkić Amer i Žabić Dalil. 

3. Humanitarno udruženje za pomoć djeci i osobama 
u stanju socijalne potrebe „SVJETLOST“predstavlja i zastupa 
Malkić Amer novoziabrani predsjednik Udruženja umjesto Žabić 
Dalila  dosadašnjeg predsjednika  Udruženja.   

4. Odobrava se  izmjena i dopuna  Statuta Humanitarnog 
udruženja za pomoć djeci i osobama u stanju socijalne potrebe 
„SVJETLOST“ shodno Odluci od 20.4.2022. godine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-015930/22 od  
23.5.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I  pod rednim brojem 345, dana 23.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. LOVAČKO DRUŠTVO “SPREČA” KALESIJA vrši 
promjenu predsjednika Predsjedništva tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Kurtić Envera imenuje novoizabrani 
predsjednik Selmanović Jusuf i promjenu zamjenika predsjednika 
Predsjedništva tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Jahić 
Halila imenuje novoizabrani zamjenik Dropić Eldin. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjednštva LOVAČKOG 
DRUŠTVA “SPREČA”KALESIJA i to:  Kurtić Enver, Jahić Halil, Delić 
Halid, Valjevac Ismet, Mujkanović Dževad, Šehić Sead, Zejnilović 
Sulejman i Hadžić Sead. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Predsjedništva:  Selmanović Jusuf, Humić Izet, Kulanić Osman, 
Dropić Eldin, Herić Mirsad, Hadžić Sead, Kulović Abdulah, Smajić 
Ferid i Hujdur Fikret. 

3. LOVAČKO DRUŠTVO “SPREČA” KALESIJA predstavlja 
i zastupa : Selmanović Jusuf novoizabrani predsjednik 
Predsjedništva i predsjednik Udruženja umjesto Kurtić Envera 
dosadašnjeg predsjednika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-014802/22 od  
23.5.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 350, dana 23.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. NOGOMETNI KLUB “RATKOVIĆI” vrši promjenu 
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Adžikić Sejdije imenuje novoizabrani predsjednik 
Ademović Muharem. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
NOGOMETNOG KLUBA “RATKOVIĆI“: Adžikić Sejdija, Bešić Galib, 
Bešić Safet, Hasić Osman i Begić Senahid. Umjesto njih se imenuju 
novi članovi Upravnog odbora: Ademović Muharem, Ahmetović 
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Mersid, Zejćirović Admir, Mešić Edin i Kovačević Mirsad. 
3. NOGOMENTI KLUB “RATKOVIĆI” predstavlja i zastupa: 

Ademović Muharem, novoizabrani predsjednik Upravnog odbora, 
umjesto Adžikić Sejdije  dosadašnjeg predsjednika Upravnog 
odbora. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012766/22 od  
20.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 480/16, dana  20.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje Roma „SAEROMA“ vrši promjenu  
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Omerović Mevlide imenuje novoizabrani 
predsjednik  Hrustić Senad i promjenu predsjednika Udruženja 
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Hrustić Senada 
imenuje novoizabrana predsjednica Udruženja Omerović 
Mevlida. 

2. Udruženje Roma „SAEROMA“ predstavlja i zastupa 
Omerović Mevlida novoizabrana predsjednica Udruženja umjesto  
Hrustić Senada dosadašnjeg predsjednika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-017218/22 od  
23.5.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 366/20 dana  23.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Biciklistički  klub  „MTB Trebava“ Gračanica vrši 
promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg 
skraćenog naziva BK „MTB Trebava“ Gračanica sada skraćeni 
naziv:  MTB Trebava Gračanica. 

2. Biciklistički  klub „MTB Trebava“ Gračanica vrši 
promjenu predsjednika Udruženja i Upravnog odbora tako 
što se umjesto doadašnjeg predsjednika Puškar Hasana 
imenuje novoizabrani predsjednik Nurkić Osman, promjenu 
potpredsjednika  Udruženja i Upravnog odbora tako što se 
umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Nurkić Osmana imenuje 
novoizabrani potpredsjednik Hasić Mustafa i promjenu 
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Šehić Edina imenuje novoizabrani predsjednik 
Džafić Elvedin. 

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora  
Biciklističkog  kluba  „MTB Trebava“  Gračanica: Puškar Hasan, 
Dogdić Enis, Dedić Eldin, Hadžić Muhamed, Halilović Dino 
i Huskanović Semir. Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Upravnog odbora: Hasić Mustafa i Spahić Zijo, a i dalje ostaju 
članovi Upravnog odbora:  Nurkić Osman, Hamzić Amel i Džafić 
Elvedin. 

4. Biciklistički  klub  „MTB Trebava“ Gračanica 
predstavlja i zastupa : Nurkić Osman novoizabrani predsjednik 
Udruženja i predsjednik Upravnog odbora umjesto Puškar 
Hasana dosadašnjeg predsjednika i  Hasić Mustafa, novoizabrani 
potpredsjednik Udruženja i potpredsjednik Upravnog odbora  
umjesto Nurkić Osmana osadašnjeg potpredsjednika .

5. Odobrava se promjena Statuta Biciklističkog  kluba  
„MTB Trebava“ Gračanica shodno Odluci od 25.4.2022.  godine,  a 
raniji Statut  od 27.5.2020. godine se stavlja van snage. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-005656/22 od  
29.3.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu  I pod rednim brojem 211/14, dana 29.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ZAMBAK 
vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Brkić Sedina imenuje novoizabrani 
predsjednik Mulaomerović Edin i promjenu zamjenika  
predsjednika Udruženja tako što se umjesto Mulaomerović 
Hajrije dosadašnjeg zamjenika predsjednika imenuje 
novoizabrani zamjenik predsjednika Mešanović Emina. Imenuje 
se za predsjednika Skupštine Mešanović Emina.  

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA „ZAMBAK : Brkić Sedina, 
Šaldić Mirsada, Šaldić Admira i Mrkonjić Edina. Umjesto njih se 
imenuju  novi članovi Upravnog odbora:  Mulaomerović Edin, 
Mešanović Emina, Mulaomerović Hajrija, Halilović Hermin i 
Šaldić Hajrudin.

3. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ZAMBAK 
predstavlja i zastupa  Mulaomerović Edin novoizabrani 
predsjednik Udruženja i predsjednik Upravnog odbora umjesto 
Brkić Sedine dosadašnjeg predsjednika i Mešanović Emina 
novoizabrani zamjenik predsjednika Udruženja i zamjenik 
predsjednika Upravnog odbora umjesto Mulaomerović Hajrije 
dosadašnjeg zamjenika predsjednika. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-017708/22 od  
26.5.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 105, dana 26.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje – Klub ritmičko - sportske 
gimnastike “SLOBODA” vrši promjenu predsjednika 
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika  
Tinjić Mirsada imenuje novoizabrani predsjednik Tinjić Svitlana .

2. Razrješava se zamjenik predsjednika Nosan Svitlana, 
koja je izvršila promjenu imena i prezimena u “Tinjić Svitlana” a 
novoizabrani je predsjednik Udruženja.  

3. Udruženje – Klub ritmičko -  sportske gimnastike 
“SLOBODA” predstavlja i zastupa: Tinjić Svitlana novoziabrani 
predsjednik Udruženja umjesto Tinjić Mirsada dosadašnjeg 
predsjednika . 

4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta  Udruženja – 
Klub ritmičko -  sportske gimnastike “SLOBODA” shodno Odluci 
od 21.5.2022. godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-018079/22 od 
27.5.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 285, dana 27.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena: 

1. Fudbalski klub „Budućnost“ Banovići vrši promjenu 
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg 
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predsjednika Bašić Vahida imenuje novoizabrani predsjednik 
Upravnog odbora Lapandić Adel, promjenu dopredsjednika 
Upravnog odbora  tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika 
Lapandić Adela imenuje novoizabrani dopredsjednik Alić Zijad. 

2. Fudbalski klub „Budućnost“ Banovići predstavlja i 
zastupa:Mosorović Admir   predsjednik Skupštine, Lapandić Adel 
novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Bašić Vahida 
dosadašnjeg predsjednika, Zijad Alić novoizabrani dopredsjednik 
Upravnog odbora umjesto Lapandić Adela dosadašnjeg 
dopredsjednika  i  Avdić Sead direktor Kluba. 

3. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta  Fudbalskog 
kluba „Budućnost“ Banovići shodno Odluci od 26.5.2022. godine. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-015762/22 od  
06.06.2022. godine u Registar udruženja građana u knjigu II, 
pod rednim brojem 707, dana  06.06.2022. godine, upisane su 
slijedeće promjene:

1. NOGOMETNOI/FUDBALSKI SAVEZ OPĆINE 
SREBRENIK, mijenja naziv tako što je umjesto dosadašnjeg 
naziva, sada naziv Nogometni/Fudbalski savez Grada Srebrenik 
i mijenja skraćeni naziv tako što je umjesto dosadašnjeg 
skraćenog naziva NS/FSO-e Srebrenik, sada skraćeni naziv NS/
FSG Srebrenik.

2. Nogometni/Fudbalski savez Grada Srebrenik, 
vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Ohrana Smajlovića, imenuje 
novoizabrani predsjednik Muhamed Suljagić. 

3. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora 
Nogometnog/Fudbalskog saveza Grada Srebrenik: Moranjkić 
Muhamed, Alić Šaban, Sendić Bego, Muratović Nirmel, Marković 
Ivan, Husejnović Ramiz, Tursunović Sadmir i Smajlović Ohran. 
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:  Suljagić 
Muhamed, Matijević Mato, Fazlić Nedim, Dedić Enis, Zukić Edis i 
Husejnović Adis, a i dalje ostaju članovi Izvršnog odbora: Husarić 
Nuraga, Tabaković Senahid, Hrvat Mevludin i Bećirović Vahid.

4. Nogometni/Fudbalski savez Grada Srebrenik 
predstavlja i zastupa Muhamed Suljagić, novoizabrni 
predsjednik Udruženja, umjesto  Ohrana Smajlovića, dasadašnjeg 
predsjednika Udruženja.

5. Odobrava se Statut Nogometnog/Fudbalskog saveza 
Grada Srebrenik“ shodno Odluci od 07.04.2022. godine, raniji 
Statut Udruženja od 30.03.2017. godine, se stavlja van snage.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-018082/22 od  
08.06.2022. godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod 
rednim brojem 494/21, dana  08.06.2022. godine, upisane su 
slijedeće promjene:

1. Jedinstvena organizacije boraca „Unija veterana“ Grad 
Živinice, vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako što 
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Hasana Spahića, imenuje 
novoizabrani predsjednik Enes Gurda. 

2. Imenuju se članovi Upravnog odbora Jedinstvene 
organizacije boraca „Unija veterana“ Grad Živinice: Enes Gurda, 
Hasan Spahić, Amir Fejzić, Teufik Kamberović i Salih Mulavdić.

3. Jedinstvenu organizaciju boraca „Unija veterana“ 
Grad Živinice, predstavlja i zastupa Enes Gurda, novoizabrni 

predsjednik Upravnog odobra, umjesto Hasana Spahića, 
dasadašnjeg predsjednika Upravnog odbora.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona, broj:  UP1-06/1-04-012261/22 od 
16.06.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu  I, pod rednim brojem 203, dana 16.06.2022. 
godine, upisane su sljedeće promjene:

1. Udruženje veterana rata 1992 - 1995. liječenih od 
PTSP-a “STEĆAK” vrši promjenu dopredsjednika udruženja, tako 
što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Mehe Bajramovića, 
imenuje novoizabrani dopredsjednik  Nedžad Pirić. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Udruženja 
veterana rata 1992 - 1995. liječenih od PTSP-a “STEĆAK”: Meho 
Bajramović i Kemal Kurtić,  a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: 
Dedić Enes, Pirić Nedžad, Muslić Nusret, Omić Ibro i Mašić 
Miralem. 

3. Udruženje veterana rata 1992 - 1995. liječenih od 
PTSP-a “STEĆAK”, predstavlja i zastupa Enes Dedić, predsjednik 
Udruženja i Nedžad Pirić, novoizabrani dopredsjednik Udruženja, 
umjesto Mehe Bajramovića, dosadašnjeg dopredsjednika 
Udruženja. 

4. Odobrava se Statut Udruženja veterana rata 1992 
- 1995. liječenih od PTSP-a “STEĆAK”, shodno Odluci od 
30.03.2022.  godine, a raniji Statut od 02.11.2021. godine, se 
stavlja van snage. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012831/22  od 
15.06.2022.  godine,  u Registar  udruženja Tuzlanskog kantona 
u knjigu  I, pod rednim brojem  213, dana 15.06.2022.  godine, 
upisane su sljedeće  promjene:

1. RAFT-EKO KLUB „ACCENT“ vrši promjenu predsjednika 
Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika 
Esada Ferhatbegovića, imenuje novoizabrani predsjednik Esen 
Ferhatbegović  i promjenu predsjednika Udruženja, tako što 
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Ljiljane Pejić, imenuje 
novoizabrani predsjednik Ahmet Adanalić. 

2. RAFT-EKO KLUB „ACCENT“ predstavlja i zastupa: 
Ahmet Adanalić,  novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto 
Ljiljane Pejić dosadašnjeg predsjednika,  a i dalje ostaje lice 
ovlašteno za predstavjanje i zastupanje Suljanović Seid, zamjenik 
predsjednika Udruženja. 
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-016073/22 od  
25.5.2022.  godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 197 dana 25.5.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice vrši 
promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto 
doadašnjeg predsjednika  Fejzić Vehida  imenuje novoizabrani 
predsjednik Adrović Edis.

2. Razrješava se raniji  član  Upravnog odbora  Udruženja 
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gluhih i nagluhih Grada Živinice : Fejzić Raif. Umjesto njega se 
imenuje novi član Upravnog odbora  Lugonjić Momir a i dalje 
ostaju članovi Upravnog odbora: Fejzić Vehid, Adrović Edis, Karić 
Jakub i Tuholjaković Zahir 

3. Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice  predstavlja 
i zastupa : Adrović Edis novoizabrani predsjednik Udruženja 
umjesto Fejzić Vehida dosadašnjeg predsjednika  Udruženja.  
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-018291/22 od  
31.05.2022. godine u Registar udruženja  Tuzlanskog kantona,  
u knjigu  II, pod rednim brojem 145, dana  31.05.2022. godine, 
upisana je slijedeća promjena: 

Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJA GRAĐANA LOVACA 
LOVAČKO DRUŠTVO „PODOZREN“ DEVETAK u Registar 
udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 
145. Udruženje prestaje sa radom 06.05.2022. godine, danom 
donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-013173/22 od  
10.06.2022. godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod 
rednim brojem 223/18, dana  10.06.2022. godine, upisane su 
slijedeće promjene:

1. Humanitarno udruženje Ajnur Mujić, vrši promjenu 
predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Muhameda Sinanovića, imenuje novoizabrani 
predsjednik Mehmed Mujić. 

2. Imenuju se članovi Upravnog odbora Humanitarno 
udruženje Ajnur Mujić: Mehmed Mujić, Mirzela Mujić i Kemal 
Mehinbašić.

3. Humanitarno udruženje Ajnur Mujić predstavlja i 
zastupa Mehmed Mujić, novoizabrni predsjednik Udruženja, 
umjesto  Muhameda Sinanovića, dasadašnjeg predsjednika 
Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009512/22 od 
20.6.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 198 dana 20.6.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje gluhih i nagluhih Grada Tuzla vrši promjenu 
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Jobst Veselina imenuje novoizabrani predsjednik 
Bečić Refik. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
Udruženja gluhih i nagluhih Grada Tuzla: Mujkić Nedžad i Jobst 
Veselin. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: 
Bečić Refik i Kasumović Muhidin, a i dalje ostaju članovi Upravnog 
odbora: Ramić Mirela, Salihović Jasmin i Poljaković Dževad. 

3. Udruženje gluhih i nagluhih Grada Tuzla predstavlja 
i zastupa: Bečić Refik novoizabrani predsjednik Udruženja 
umjesto Jobst Veselina dosadašnjeg predsjednika. 

4. Odobrava se Statut Udruženja gluhih i nagluhih Grada 
Tuzla shodno Odluci od 18.2.2022. godine, a raniji Statut od 
12.10.2016. godine se stavlja van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-013101/22 od 
20.6.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II pod rednim brojem 341/20 dana 20.6.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Razrješava se član Upravnog odbora PLANINARSKOG 
DRUŠTVA „VIS 2020“: Kasumović Azra. Umjesto njega se imenuje 
novi član Upravnog odbora: Salibašić Omer, a i dalje ostaju 
članovi Upravnog odbora : Bajrić Šahim, Redžić Muhamed, Bajrić 
Sifet, Brkić Sulejman, Alispahić Emir, Zukić Safet, Sultanić Admir 
i Jusufović Amir.  

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta PLANINARSKOG 
DRUŠTVA „VIS 2020“ shodno Odluci od 12.3.2022. godine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-039650/21 od 
22.4.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 49 dana 22.4.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. Savez Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 
Tuzlanskog kantona vrši promjenu predsjednika Upravnog 
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg presjednika  Halilović 
Hajrudina imenuje novoizabrani predsjednik Omerović 
Razim i promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto 
dosadašnjeg predsjednika Aljić Šemsije imenuje novoizabrani 
predsjednik Džebo Sadmir. 

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora  
Saveza  Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 
Tuzlanskog kantona: Karić Zikreta i Halilović Hajrudin Umjesto  
njih se imenuje  novi član Upravnog odbora: Džebo Sadmir, 
a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Mićanović Sabira, 
Omerović Razim, Nuhić Sanela, Ajišić Šuhra, Mušić Fikreta, 
Bukvarević Hanifa, Zahirović Senada, Berković Hajrudin, Mešić 
Hava, Junuzović Suada, Džuzdanović Mirsada, Muminović Ramo, 
Siručić Begajeta, Muhić Kadefa, Velić Mujo i Krndić Amira.  

3. Savez Organizacija porodica  šehida i poginulih boraca 
Tuzlanskog kantona predstavlja i zastupa Omerović Razim 
novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Halilović 
Hajrudina dosadašnjeg predsjednika. 

283

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010660/22 od 
31.3.2022. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu I pod rednim brojem 191 dana 31.3.2022. 
godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI mijenja sjedište tako što je 
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Banovićima bb, sada sjedište u 
Banovićima ul. Patriotske lige bb. 

2. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
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DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI imenuje za predsjednika Skupštine 
Jamaković Šukriju i potpredsjednika Skupštine Huremović 
Damira. 

3. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI vrši promjenu predsjednika 
Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika 
Gutić Amela imenuje novoizabrani predsjednik Šehić 
Nedžad, promjenu  dopredsjednika Udruženja tako što se 
umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Pračer Borisa, imenuje 
novoizabrani dopredsjednik Kadrić Pašaga i promjenu sekretara 
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg sekretara Limaj 
Darka imenuje novoizabrani sekretar Peštalić Anel. 

4. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora 
UDRUŽENJA GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO 
“KLEN” BANOVIĆI: Gutić Amel, Pračer Boris, Darko Limaj, 
Talović Sead, Šehić Nedžad, Huremović Damir, Nukić Rizvo, 
Štimac Željko i Muhić Edin . Umjesto njih se imenuju novi članovi 
Upravnog odbora: Šehić Nedžad, Kadrić Pašaga, Đezić Muhamed, 
Konaković Nermin, Akšamović Esmir, Bojić Admir i Numanović 
Edin. 

5. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKO RIBOLOVNO 
DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI predstavlja i zastupa: Šehić 
Nedžad novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Gutić 
Amela, dosadašnjeg  predsjednika, Kadrić Pašaga novoizabrani 
dopredsjednik Udruženja umjesto Pračer Borisa dosadašnjeg 
dopredsjednika i Peštalić Anel novoizabrani sekretar Udruženja 
umjesto Limaj Darka dosadašnjeg sekretara.

6. Odobrava se Statut UDRUŽENJA GRAĐANA SPORTSKO 
RIBOLOVNO DRUŠTVO “KLEN” BANOVIĆI shodno Odluci od 
20.2.2022. godine,  a raniji Statut od 15.2.2010. godine se stavlja 
van snage. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009615/22 od 
14.06.2022. godine, u Registar udruženja građana Tuzlanskog 
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 276/19, dana 14.06.2022. 
godine upisane su slijedeće promjene:

1. Rukometni klub „Gradačac 1954“, vrši promjenu 
predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg 
predsjednika Edina Zrnića, imenuje novoizabrani predsjednik 
Jasmin Beširović i promjenu dopredsjednika Upravnog odbora, 
tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Nahida Klopića, 
imenuje novoizabrni dopredsjednik Adnan Begović.

2. Imenuju se članovi Upravnog odbora Rukometnog 
kluba „Gradačac 1954“: Jasmin Beširović, Adnan Beganović, 
Emir Peštalić, Edin Zrnić, Nahid Klopić,  Kenan Hasanbašić i Dino 
Jašarević. 

3. Rukometni klub „Gradačac 1954“ predstavlja i zastupa 
Jasmin Beširović, novoizabrani predsjednik Upravnog odbora,  
umjesto Edina Zrnića, dosadašnjeg predsjednika i Adnan Begović, 
novoizabrani dopredsjednik Upravnog odbora, umjesto Nahida 
Klopića, dosadašnjeg dopredsjednika.

4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Rukometnog 
kluba „Gradačac 1954“, shodno Odluci od 02.03.2022. godine. 
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-014776/22 od 23.6.2022. 
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,  u knjigu I, pod 
rednim brojem 362/16 od 23.6.2022. godine, upisana je sljedeća 

promjena: 
Upisuje se prestanak rada Udruženja Udruženje  za kulturu, 

sport, video igre, e-igre i on-line igre “SOKER TIM” u Registar 
udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 
362/16. 

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.
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OGLAS O POSTAVLJANJU 
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U TUZLI 
Broj: 32 0 P 356461 19 P 
Tuzla, 29.06.2022. godine

Općinski sud u Tuzli, sudija Ivana Mott-Bašić, u pravnoj 
stvari tužitelja 1. Fišeković Mirza sin Mirsada iz Gornje Tuzle, 
A. Saračevića Ace bb, 2. Fišeković rođ. Kaletović Selma iz 
Gornje Tuzle, ulica A. Saračevića Ace  bb,  oboje zastupani  po 
punomoćniku  Salihi Begić, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih: 1. 
Gutić Mevludin iz Gornje Tuzle,  M. Hajdarević  broj 32,  2. Prcić 
Henrijeta iz Tuzle,  ulica 15. Maja  broj 4, sprat 17, stan  broj 08,  
3. Gutić  Fahrudin  iz Gornje Tuzla,  ulica M. Hajdarević  broj 30, 4. 
Hukić Nusreta  iz Tojšića , Tojšići bb, 5. Atiković Melaha  iz Gornje 
Tuzle, ulica  M. Hajdarevića broj 32, 6. Subašić Mersiha  iz Tuzle, 
Maršala Tita  broj 76, 7. Gutić Nurudin iz Tuzle, Fočanska bb, kao 
zakonski nasljednici i nasljednici  po pravu predstavljanja iza 
umrle Gutić Ajše rođene Suljagié kći Age, 8. Zahirović Enver iz 
Tuzle, ulica H. Marijana Divkovića broj 40, 9. Zahirovié Admir iz 
Gornje Tuzle, Meldina Hajdarevića do br. 24, 10. Zahirovié Damir 
iz Gornje Tuzle, Meldina Hajdarevića do br. 24, 11. Zahirović 
Samira iz Tuzle, ulica Ismeta Mujezinovića broj 37, 12. Zahirović 
Majda iz Tuzle, ulica Ismeta Mujezinovića broj 37, 13.Trumić 
rod. Zahirović Anela iz Tuzle, ulica Ismeta Mujezinovića broj 37, 
kao zakonski nasljednici i nasljednici po pravu predstavljanja 
iza umrle Zahirović rod. Suljagić kći Age,  14. Suljagić Šaćira  iz 
Gornje Tuzle, Meldina Hajdarevića broj 22,  15. Tahirović rod. 
Suljagić Alma iz Tuzle, Donji Čaklovići bb,  16. Suljagić Amira 
iz Gornje Tuzle, Meldina Hajdarevića broj 22,  17. Suljagić Ago 
iz Gornje Tuzle, Meldina Hajdarevića broj 22, kao zakonski 
nasljednici iza umrlog Suljagié Ibrahima sin Age, 18. Saliharević 
Ibrahim iz Tuzle, ulica Put Vinište broj 2,  19. Muratović Armin iz 
Gornje Tuzle, Ace Saračevića bb,  20. Omerović Alisa nepoznatog 
boravišta, kao zakonski nasljednici i nasljednici po pravu 
predstavljanja iza umrle Hukić Sadike rođene Suljagić  kći Age,  
21. Suljagić Sulejman sin Age, Meldina Hajdarevića broj 26 i  22. 
Hamzić Sabahudin iz Tuzle, Skendera Kulenoviéa broj 13,  radi 
utvrđivanja prava vlasništva održajem i uknjižbe, vrijednost 
spora 1.000,00  KM, donio je dana 29.06.2022.godine

O G L A S
o postavljanju privremenog zastupnika

Na osnovu rješenja ovog suda broj 32 0 P 356461 19 P 
od 01.02.2022.godine tuženoj Omerović Alisi, nepoznatog 
prebivališta – boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u 
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osobi Omar Malhodžić, advokat iz Tuzle.
Postavljeni privremeni zastupnik u ovom postupku ima 

sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i zastupat će 
tuženu Omerović Alisu u postupku sve dok se tužena ili njen 
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ 
starateljstva ne oabijesti sud da je postavio staratelja.

Sudija
Ivana Mott-Bašić
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 P 034079 21 P 2 
Kalesija, 05.07.2022. godine

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u 
parničnom postupku tužitelja Fejzić Nezira i dr., svi zastupani 
po punomoćniku Omerović Ibrahimu advokatu iz Kalesije, 
protiv tuženih Kostjerevac Safete i dr., radi poništenja i 
ništavosti ugovora, dana 05.07.2022. godine, donosi  sljedeći 

O G L A S
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rješenjem ovog suda broj 29 0 P 034079 21 P 2 od  
05.07.2022. godine, a na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP, 
tuženim Fejzić Džemili, Karić Mehdiji, Karić Avdi i Karić 
Mehmedu, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se 
privremeni zastupnik Mehinagić Jasminka advokat iz Kalesije. 
 

Tim rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik 
zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici 
ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne 
obavijesti sud da je tuženim postavio staratelja.

Sudija
Halilović Munevera
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Borak 12, Kladanj, radi duga vsp. 588,73 Kladanj.
Tužbom traži da se obaveže tužena Hasić Almedina da 

tužitelju NLB Banci DD Sarajevo isplati na ime duga po osnovu 
tekući račun broj 1321102012419427 glavni dug u iznosu 
od 500,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 
27.11.2021. godine pa do konačne isplate, redovnu kamatu u 
iznosu od 22,01 KM i zateznu kamatu u iznosu od 66,72 KM kao 
i troškove parničnog postupka koliko budu iznosili , sve u roku 
od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog 
izvršenja. 

Obavještava se tužena da se dostava pismena smatra 
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog 
pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj ploči suda, te 
se ista obavještava da priloge dostavljene uz tužbu može podići 
u zgradi suda. 

Obavještava se tužena da na osnovu člana 70. st.1. ZPP-a FBiH 
je dužna najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni 
odgovor na tužbu. 

Pismeni odgovor na tužbu mora biti razumljiv i mora 
sadržavati sve ono što je potrebno da bi se po njemu moglo 
postupati, a posebno u odgovoru navesti: označenje suda i broj 
predmeta, ime i prezime, prebivalište ili boravište stranaka i 
njihovih punomoćnika (adresu za pravno lice), te predmet spora, 
procesne prigovore koje nećete moći isticati nakon dostavljanja 
odgovora na tužbu, decidno se izjasniti da li priznajete ili 
osporavate tužbeni zahtjev, ukoliko osporavate tužbeni 
zahtjev dužni ste u odgovoru tačno navesti razloge zbog kojih 
osporavate tužbeni zahtjev, činjenice na kojima zasnivate svoje 
navode i dostaviti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice (član 
71.ZPP-a), uz isprave sastavljene na stranom jeziku dužni ste 
dostaviti ovjeren prijevod (član 134 ZPP-a),ukoliko predlažete 
provođenje dokaza saslušanjem svjedoka dužni ste za svakog 
svjedoka navesti tačno ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu 
stanovanja, te na koje okolnosti predlažete da se taj svjedok 
sasluša (član 137 stav 3. ZPP-a),pismeni odgovor na tužbu morate 
lično potpisati (član 334. stav 2. ZPP-a),ukoliko sudu dostavite 
nerazumljiv ili nepotpun odgovor na tužbu sud će vam isti vratiti 
u smislu odredaba člana 336. ZPP-a, ukoliko u navedenom roku 
ne dostavite pismeni odgovor na tužbu sud će donijeti presudu i 
usvojiti tužbeni zahtjev-presuda zbog propuštanja (član 182 stav 
1. ZPP-a). 

Sudija
Selimbašić Vehid 
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OGLAŠAVANJE ŠUMSKOG 
ČEKIĆA NEVAŽEĆIM

„Oglašava se nevažećim izgubljeni šumski čekić za 
otpremu drvnih sortimenata, koji na jednoj strani ima pečat 
istostraničnog trokuta dužine 40 mm, sa dubinom slova 3 mm i 
sadrži na dvije bočne strane pečata velikim štampanim slovima 
oznaku ŠGS, a u donjoj polovini pečata redni broj 3.“

290
„Oglašava se nevažećim izgubljeni šumski čekić za otkrivanje 

bespravnih sječa, koji na jednoj strani ima pečat kvadratnog 
oblika dužine stranice 30 mm, sa dubinom slova 3 mm i sadrži u 
gornjoj polovici pečata velikim štampanim slovima TK, a u donjoj 
polovini pečata ispisan redni broj 3 i oznaku ŠK.“
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA ODJELJENJE U KLADNJU 
Broj: 33 1 Mal 008555 21 Mal    
Kladanj, 25.03.2022. godine

Općinski sud Živinice, Odjeljenje u Kladnju, sudija Selimbašić 
Vehid, u pravnoj stvari tužitelja NLB Banka DD Sarajevo, Koševo 
3, Sarajevo, protiv tužene Hasić Almedine, Borak 12, Kladanj, 
radi duga vsp. 588,73 Kladanj,  na osnovu člana 348. st. 3. 
Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine  
objavljuje slijedeći:

O G L A S 
Dana 27.12.2021. godine tužitelj NLB Banka DD Sarajevo, 

Koševo 3, Sarajevo, podnio je tužbu protiv tužene Hasić Almedine, 

OGLAS O SUDSKOM 
OBAVJEŠTENJU
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„Oglašava se nevažećim izgubljeni šumski čekić za premjerbu 
drvnih sortimenata, koji na jednoj strani ima pečat okruglog 
oblika prečnika 35 mm, sa dubinom slova 3 mm i sadrži tekst 
ŠUME TK ŠGK, napisane velikim štampanim slovima, broj čekića 
17, a na drugoj strani čekića je ravna površina namijenjena za 
stavljanje pločica.
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Oglašava se nevažećim indeks na ime Melisa (Mehmedalija) 
Kuralić iz Tuzle, izdat 2014. godine od strane Fakulteta 
elektrotehnike u Tuzli, odsjek: EEMS, broj: 14067.
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OGLAŠAVANJE DOKUMENTA 
NEVAŽEĆIM


