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

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог 
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, 
на сједници одржаној 15.7.2022. године, доноси

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, 
ЗАШТИТИ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА И ЗАШТИТИ 

ПОРОДИЦЕ СА ДЈЕЦОМ

Члан 1.
У Закону о социјалној заштити, заштити цивилних 

жртава рата и заштити породице са дјецом – пречишћен 
текст („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/12, 
7/14, 11/15, 13/16, 4/18, 12/20, 22/21, 5/22, 8/22 и 10/22), 
у члану 94. у ставу 5. иза ријечи „плате“ текст „и за коју 
послодавац није исплатио разлику плате у смислу члана 
90. став 2. овог закона“ бришу се.

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

социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и 
заштити породице са дјецом („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 5/22 и 10/22) у ставу 3. број „90“ замјењује се 
бројем „135“.

Члан 3.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине 

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

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

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-435-3/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

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

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 

кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог 
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона,  
на сједници одржаној 15.7.2022. године, доноси

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

СЛУЖБИ У ТУЗЛАНСКОМ КАНТОНУ

Члан 1.
У Закону о државној служби у Тузланском кантону 

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 
10/18, 14/18, 8/21 и 10/22) у члану 30. став (2) мијења се 
и гласи:

„(2) Права и обавезе државног службеника, изузев лица 
из члана 10. став (1) тачка а) овог закона, мирују од тренутка 
када је изабран односно именован на положај у било којем 
законодавном или извршном органу на било којем нивоу 
власти у Босни и Херцеговини, на било коју позицију из 
члана 9. ставови (2) и (3) овог закона, на позицију директора 
јавне установе или јавног предузећа, односно на позицију 
кантоналног, градског или општинског правобраниоца.“

У истом члану у ставу (3) текст „неуспјеха на изборима,“ 
брише се.

У истом члану иза става (3) додају се нови ставови (4) и 
(5), који гласе:

„(4) Државни службеник, чија је кандидатура за 
јавну функцију на коју се бира директно или индиректно 
потврђена, дужан је у року од осам дана од дана 
потврђивања кандидатуре о томе писаним путем 
обавијестити руководиоца органа државне службе. 

(5) Државни службеник из става (4) овог члана дужан 
је за вријеме предизборне кампање, односно 30 дана прије 
дана одржавања избора, користити годишњи одмор или 
неплаћено одсуство, о чему се доноси посебно рјешење. 
Сљедећи дан након одржаних избора, државни службеник 
је дужан наставити радни однос на свом радном мјесту.“

Досадашњи ставови (4), (5), (6) и (7) постају ставови (6), 
(7), (8) и (9).

У истом члану у ставу (6), који постаје став (8), текст „(4) 
и (5)“ мијења се и гласи „(6) и (7)“. 

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

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-436-3/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

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

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог 
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, 
на сједници одржаној 15.7.2022. године, доноси

З А К О Н 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ШУМАМА

Члан 1.
У Закону о шумама („Службене новине Тузланског 

кантона“, бр. 7/17, 8/20 и 3/21), у члану 47. у ставу (2) 
тачка г) брише се.

Досадашња тачка х) постаје тачка г).
У истом члану у ставу (4) иза ријечи „тачке б)“ ријечи 

„и г)“ бришу се.

Члан 2.
Члан 49. брише се.

Члан 3.
У наслову члана 50.  послије ријечи „Кантона“ додају се 

ријечи „и буџетских средстава“.
У истом члану иза става (1) додаје се нови став (2), који 

гласи:
„(2) Финансијска средства за реализацију послова 

из става (1) овог члана, уколико нису обезбијеђена из 
намјенских средстава која су приход Кантона, обезбјеђују 
се у Буџету Кантона за сваку календарску годину у висини 
до 1,5% вриједности пореских прихода годишњег Буџета 
Кантона.“

У досадашњем ставу (2), који постаје став (3), иза 
ријечи „из става (1)“ додају се ријечи „и (2)“.

Члан 4.
У члану 57. у ставу (1) тачка н) брише се.
Досадашња тачка о) постаје тачка н).

Члан 5. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“, а примјењује се од 01.01.2023. године.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-437-3/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

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

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на 
приједлог посланика у Скупштини Тузланског кантона 
Мидхата Чаушевића, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 15.7.2022. године, доноси

З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ 

ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ 
ПОРОДИЦА

Члан 1.
У Закону о допунским правима бранилаца и чланова 

њихових породица - други пречишћени текст („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 10/22) у члану 19. став 
(1) мијења се и гласи:

„(1) Дијете шехида - погинулог браниоца, дијете 
ратног војног инвалида, ратни војни инвалид, дијете 
добитника ратног признања и одликовања, добитник 
ратног признања и одликовања, дијете незапосленог 
демобилисаног браниоца, незапослени демобилисани 
бранилац, дијете демобилисаног браниоца са најнижом или 
загарантованом пензијом и дијете умрлог: ратног војног 
инвалида, добитника ратног признања и одликовања 
и демобилисаног браниоца, код редовног школовања, 
односно редовног студирања на првом циклусу високог 
образовања у Јавној установи Универзитет у Тузли, има 
право на бенифицију у висини до 50% код плаћања накнада 
за упис у нову студијску/академску годину.“

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

објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона  
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-451-3/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

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

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог 
Комисије за избор и именовања Скупштине Тузланског 
кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници 
одржаној 15.7.2022. године, доноси 

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о избору и именовању чланова 
у стална и повремена радна тијела Скупштине 

Тузланског кантона

I
У Одлуци о избору и именовању чланова у стална и 

повремена радна тијела Скупштине Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона”, бр. 5/22 и 7/22), 
врши се сљедећа измјена: 

- У Комисију за борбу против корупције Скупштине 
Тузланског кантона умјесто члана Сифета Шехића именује 
се члан Авдо Бабовић.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-175-19/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

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

кантона („Службене новине   Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и чланова 
84. и 85. Закона о здравственом осигурању („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 
36/18), на приједлог Управног одбора Завода здравственог 
осигурања Тузланског кантона, Скупштина Тузланског 
кантона, на сједници одржаној 15.7.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о утврђивању основица, стопа и начину обрачунавања и 
уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање на 

подручју Тузланског кантона

Члан 1.
(Предмет Одлуке)

Овом одлуком утврђују се основица, стопа и начин 
обрачунавања доприноса за обавезно здравствено 
осигурање за осигурана лица из Закона о здравственом 
осигурању („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 36/18, у даљем тексту: Закон), 
а која нису утврђена Законом о доприносима („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 
1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 и 4/21), 
те се ближе одређују обвезници доприноса за обавезно 
здравствено осигурање, у смислу члана 86. Закона. 

Члан 2.
(Доприноси)

Доприноси из члана 1. ове одлуке су приход Завода 
здравственог осигурања Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Завод), а обрачунавају се и плаћају из извора које 
осигуравају обвезници дефинисани овом одлуком.

Члан 3.
(Обвезници доприноса)

(1) Обвезници обрачуна и уплате доприноса из члана 2. 
ове одлуке су заводи, фондови, органи управе и друга правна 
или физичка лица одређена Законом и овом одлуком.

(2) Обвезник обрачуна и уплате доприноса из става (1) 
овог члана је:

а) надлежни носилац пензијског и инвалидског 
осигурања - исплатилац пензије за држављане Босне 
и Херцеговине који имају пребивалиште на подручју 
Тузланског кантона; 

б) кантонална служба за запошљавање за лица која 
су пријављена код надлежне службе за запошљавање у 
законом предвиђеним роковима, и то:

1) незапослена лица која су пријављена заводу за 
запошљавање у роковима утврђеним Законом,

2) дјеца која су навршила 15 година живота, односно 
старији малољетници до 18 година живота, а нису завршила 
основно школовање или се по завршетку основног 
школовања нису запослила,

3) лица која су према прописима о школовању изгубила 
статус ученика, односно редовног студента или су 
прекинула редовно школовање, за здравствену заштиту у 
трајању од једне године од дана прекида школовања;

ц) орган управе кантона надлежан за послове социјалне 
и дјечије заштите за:

1) дјецу од рођења до поласка у основну школу, ако нису 
осигурана по другом основу,

2) лица након навршених 65 година живота, ако нису 
осигурана по другом основу,

3) лица цивилне жртве рата, ако нису осигурана по 

другом основу,
4) лица смјештена у установе социјалне заштите и лица 

која примају сталну новчану помоћ, ако нису осигурана по 
другом основу;

д) орган управе Кантона надлежан за образовање за:
1) ученике и студенте, ако нису осигурани по другом 

основу,
2) ученике односно студенте који врше практичан рад у 

вези с наставом;
е) орган управе Кантона надлежан за борачку заштиту, 

за лица која остварују право на здравствено осигурање 
у складу са одредбама Закона о правима бранилаца и 
чланова њихових породица („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 95/13, 60/16 и 90/17), 
Закона о посебним правима добитника ратних признања 
и одликовања и чланова њихових породица („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 70/05, 61/06, 9/10, 14/13 и 
90/17), Закона о правима демобилисаних бранилаца и 
чланова њихових породица („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 54/19), Одлуке о посебним правима носилаца 
„Партизанске споменице 1941“ и чланова њихове породице 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/06) и/или 
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових 
породица - други пречишћени текст („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 10/20), ако то право не могу 
остварити по другом основу;

ф) орган управе Кантона надлежан за повратак и 
расељена лица, за лица којима је признат статус расељеног 
лица, ако нису осигурана по другом основу;

г) орган управе Кантона, односно јединице локалне 
самоуправе у Тузланском кантону за:  

1) социјално угрожена лица која нису осигурана по 
другом основу,

2) друга лица осигурана у одређеним околностима која 
нису осигурана по другом основу:

- лица која учествују у организованим јавним радовима 
на територији Федерације,

- лица која испуњавају обавезу учествовања у цивилној 
заштити или обавезу учествовања у служби осматрања и 
обавјештавања,

- лица која као чланови оперативних састава 
добровољних ватрогасних организација врше дужности по 
прописима о заштити од пожара;

х) надлежни орган управе Федерације БиХ за ученике и 
студенте војних и полицијских школа и академија, ако нису 
осигурани по другом основу;

и) ауторске агенције, удружења грађана, друга 
професионална удружења и спортски савез односно 
организатори спортских и других јавних приредаба 
- за учеснике у тим приредбама односно за чланове 
својих удружења који се баве професионалном и другом 
дјелатношћу односно преко којих остварују приход, као 
и за врхунске спортисте који су као такви рангирани од 
Олимпијског комитета или удружења спортиста на нивоу 
Федерације, ако нису осигурани по другом основу;

ј) лице које се пријављује на лично обавезно здравствено 
осигурање јер му здравствена заштита није осигурана по 
другом основу, а има средства за издржавање;

к) лице које је власник приватног предузећа са сједиштем 
на подручју Тузланског кантона, ако није обавезно осигуран 
по другом основу;

л) страни држављанин и лица без држављанства којима 
је одобрен боравак у Федерацији БиХ на подручју Тузланског 
кантона, а који нису обухваћени међународним уговорима о 
социјалном осигурању;

м) лице које је вјерски службеник, а не заснива радни 
однос и којем се не исплаћује плата.
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Члан 4.
(Основице доприноса)

Основице доприноса на које обвезници обрачуна и 
уплате доприноса из члана 3. ове одлуке плаћају допринос 
су:

а) износ пензије односно накнаде из пензијског и 
инвалидског осигурања, с тим да основица не може бити 
нижа од износа најниже пензије утврђене за кориснике 
пензија на територији Федерације БиХ - за лица која пензију 
остварују од домаћег носиоца пензијског и инвалидског 
осигурања;

б) 40% просјечне мјесечне бруто плате исплаћене на 
подручју Федерације БиХ према посљедњем објављеном 
податку Федералног завода за статистику – за лица која на 
здравствено осигурање пријављује служба за запошљавање;

ц) 40% просјечне мјесечне бруто плате исплаћене на 
подручју Федерације БиХ према посљедњем објављеном 
податку Федералног завода за статистику - за лица која 
на здравствено осигурање пријављује надлежни орган 
Федерације, кантона и јединице локалне самоуправе у 
складу са чланом 3. став (2) тачке од ц) до х) ове одлуке;

д) 40% просјечне мјесечне бруто плате исплаћене на 
подручју Федерације БиХ у периоду од I-IX мјесеци претходне 
године, према подацима Федералног завода за статистику – 
за лица која на здравствено осигурање пријављује обвезник 
у складу са чланом 3. став (2) тачке од и) до м) ове одлуке.

Члан 5.
(Стопе доприноса)

Стопе доприноса на основице утврђене чланом 4. ове 
одлуке су:

а) по стопи утврђеној одлуком Владе Федерације БиХ - 
за тачку а);

б) 1,75% - за тачку б);
ц) 2,30% - за тачку ц) и 
д) 12 % - за тачку д).

Члан 6.
(Обрачун, уплата доприноса и надзор)

(1) Доприноси за обавезно здравствено осигурање 
дефинисани овом одлуком су мјесечни доприноси 
и доспијевају на наплату до краја текућег мјесеца за 
претходни мјесец.

(2) Обрачун и уплату доприноса врше обвезници из 
члана 3. ове одлуке на депозитни рачун Завода са назнаком 
врсте прихода прописаном важећим Правилником о 
начину уплате, припадности и расподјеле јавних прихода у 
Федерацији Босне и Херцеговине.

(3) Надзор над правилношћу обрачуна и уплате 
доприноса из ове одлуке врши Завод, изузев за доприносе 
чији су обвезници из члана 3. став (2) тачке и), ј), к), л) и м), 
за које је надлежна Порезна управа Федерације БиХ.

(4) На износ доприноса за обавезно здравствено 
осигурање, који нису уплаћени у прописаном року, 
обрачунава се и плаћа камата у складу са важећим Законом 
о висини стопе затезне камате на јавне приходе.

Члан 7.
(Престанак важења)

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању основица, стопе и начину 
обрачунавања и уплате доприноса за обавезно здравствено 
осигурање на подручју Тузланског кантона („Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 1/10, 9/12, 4/14, 16/14, 7/15, 
17/15 и 5/16).

Члан 8.
(Ступање на снагу)

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

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона  
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-438-6/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

Жарко Вујовић, с.р.

680
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 4/04,6/04 и 10/04), а у 
вези са чланом 9. 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) и чланом 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Федерације Босне и 
Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 12/03, 
34/03 и 65/13), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
15.7.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о привременом именовању Комисије за концесије 

Тузланског кантона

I
Именује се Комисија за концесије Тузланског кантона на 

период до именовања Комисије по проведеној процедури у 
складу са законом, а најдуже до 90 дана, почев од 14.7.2022. 
године, у сљедећем саставу:

1. Дино Конаковић, дипл. економиста из Бановића - 
предсједник,

2. Наташа Уставдић, дипл. инг. геологије из Тузле - 
замјеник предсједника,

3. Сакиб Хајдаревић, дипл. инг. машинства из Кладња - 
члан,

4. Дамир Хасанагић, bachelor економије из Тузле - члан,
5. Рамиз Билалић, дипл. правник из Теочака - члан.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона  
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-439-3/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

Жарко Вујовић, с.р.

681
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског 

кантона (Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и “Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и члана 
27. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 
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102/13, 9/14, 13/14,  8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19, 99/19 и 25а/22), на приједлог Владе Тузланског 
кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници 
одржаној 15.7.2022. године, доноси

О Д Л У К  У
о давању сагласности на Измјене и допуне Финансијског 

плана Јавне установе Служба за запошљавање Тузланског 
кантона за 2022. годину са Одлуком о извршењу Измјена и 
допуна Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање 

Тузланског кантона за 2022. годину

Члан 1.
Даје се сагласност на Измјене и допуне Финансијског 

плана Јавне установе Служба за запошљавање Тузланског 
кантона за 2022. годину са Одлуком о извршењу Измјена 
и допуна Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање 
Тузланског кантона за 2022. годину.

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

објављена у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-446-3/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

Жарко Вујовић, с.р.

682
На основу члана 24.  став 1. тачка н) Устава Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланско-подрињског 
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), а у вези 
са чланом 29. став (5) Закона о унутрашњим пословима 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 
13/16, 14/17, 11/18 и 14/18), на приједлог Комисије за 
избор и именовања Скупштине Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
15.7.2022. године, доноси 

О Д Л У К У
о именовању члана Независног одбора

I
Аднан Џаферагић именује се за члана Независног 

одбора на период до истека мандата Независног одбора 
именованог Одлуком о именовању Независног одбора број: 
01-02-568-31/21 од 22.11.2021. године.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“. 

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Скупштине Тузланског кантона 
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Скупштина

Број: 01-02-291-14/22
Тузла, 15.7.2022. године

Предсједник

Жарко Вујовић, с.р.

683
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 28.06.2022. године,  доноси

О Д Л У К У
о измјени и допуни 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, број: 02/1-11-10393-1 од 31.05.2022. године и број: 02/1-11-14270/22 од 21.06.2022. године, у тачки I, у 
табеларном прегледу, под редним бројем 2. „Министарство за културу, спорт и младе“, у колонама „Назив манифестације“, 
„Економски код“ и „ Износ“ додаје се нови  ред како гласи:
 „

„Балканијада 2022.“, у оквиру Љетног Универзитета у Тузли, 02.-04. јули 
2022. године
Организатор: Студентски парламент Универзитета у Тузли

6143 Текући трансфери 
непрофитним организацијама 6.000,00

                                          „                                                                                                
Мијења се табеларни преглед испод редног броја 7., како слиједи: 

„

6145
Субвенције приватним 
предузећима и 
предузетницима

46.000,00

6143
Текући трансфери 
непрофитним 
организацијама

134.643,00

6141 Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима 38.000,00

 218.643,00
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Нераспоређена средства

6145
Субвенције приватним 
предузећима и 
предузетницима

4.000,00

6143
Текући трансфери 
непрофитним 
организацијама

25.357,00

6141 Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима 2.000,00

 31.357,00

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: 02/1-11-15400/22
Тузла,  28.06.2022. године  

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р. 

684
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима 69. и 76. 
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 28.06.2022. године,  доноси 

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Програма коришћења 

средстава за реализацију допунских  права и осталих 
издвајања са критеријима за расподјелу корисницима 

борачко - инвалидске заштите у 2022. години

Члан 1.
У програму коришћења средстава за реализацију  

допунских  права и  осталих  издвајања са критеријима за 
расподјелу корисницима борачко-инвалидске заштите у 
2022. години, („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
2/22, у даљем тексту: Програм), у члану 18. став (3) „Табела 
2.“ мијења се и гласи:

„
Р.Б. ОПШТИНА УКУПНО  ОДОБРЕНО  У  КМ
1. БАНОВИЋИ 10.000,00
2. ЧЕЛИЋ 50.000,00
3. ДОБОЈ ИСТОК 10.000,00
4. ГРАЧАНИЦА   24.000,00
5. ГРАДАЧАЦ    15.000,00
6 КАЛЕСИЈА 35.000,00
7. КЛАДАЊ 10.000,00
8. ЛУКАВАЦ 30.000,00
9. САПНА 35.000,00

10. СРЕБРЕНИК 20.000,00
11. ТЕОЧАК 20.000,00
12. ТУЗЛА 85.000,00
13 ЖИВИНИЦЕ 56.000,00

УКУПНО 400.000,00
      „

Члан 2.
У  члану 20. став (2) износ „10.000.000,00“ замјењује 

се износом „10.650.000,00“.

Члан 3.
 У члану 25. став (1) мијења се и гласи:
 „(1) Средства из овог члана намијењена су 

припадницима бранилачке популације против којих су 
подигнуте оптужнице за ратне злочине, у сврху помоћи 
оптуженима и члановима њихових породица, као и за 
браниоце који се позивају у својству свједока, путем 
фондација или других правних лица регистрованих за 
наведене активности.”

Члан 4.
У  члану 26. у ставу (2) износ „288.000,00“ замјењује 

се износом „198.000,00“, а у  тачки а) износ „270.000,00“ 
замјењује се износом „180.000,00“.

Члан 5.
У  члану 27. у ставу (2) износ „50.000,00“ замјењује 

се износом „140.000,00“, а у  тачки а) износ „20.000,00“ 
замјењује се износом „110.000,00“.

Члан 6.
У члану 28. у ставу (1) на крају текста брише се тачка, 

ставља се зарез и додају ријечи „као и за браниоце који се 
позивају у својству свједока.“

Иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Браниоцима који се позивају у својству свједока, 

финансијска помоћ се пружа искључиво ангажовањем 
стручног лица правне струке (адвокат) и/или ангажовањем 
стручног лица медицинске струке (психолог).”

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

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста 

ће бити објављена у ,,Службеним новинама Тузланског 
кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-11-13948/22
Тузла, 28.06.2022. 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 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 28.06.2022. године, 
доноси 

О Д Л У К У
о одобравању средстава са буџетске позиције 

„Текућа резерва“ – потрошачка јединица 11050001

I
Одобравају се новчана средства Аиди Решидбеговић 

из Тузле, у бруто износу од 5.000,00 КМ (словима: пет 
хиљада и 00/100 КМ), на име суфинансирања наступа 
на Међународном рециталу добитника награда IYMC 
за музичаре, као и суфинансирање трошкова одласка и 
смјештаја Аиде Решидбеговић са родитељима, који ће се 
одржати у New Yorku 28. августа 2022. године, у DiMenna 
Центру за класичну музику, 450 W 37 TH St, New York, NY 
10018. 

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће 

се са потрошачке јединице 11050001 – „Текућа резерва“, 
преко Министарства за културу, спорт и младе - потрошачка 
јединица  32010001, економски код  614200 – Текући 
трансфери појединцима, функционални код 0820.

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће 

се на трансакцијски рачун број: 161-300-00430342-02, 
отворен код Raiffeisen банке.

IV
Задужује се Бакир Решидбеговић, отац малодобне 

Аиде Решидбеговић, да Министарству за културу, 
спорт и младе достави извјештај о намјенском утрошку 
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана по 
уплати средстава из тачке I ове одлуке, односно у року од 
30 дана по уплати од реализације пројекта.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство за културу, спорт и младе.

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: 02/1-11-15011/22
Тузла, 28.06.2022. 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 45. став (1)   
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 05.07.2022. 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 1.000,00 КМ (словима: једна хиљада конвертибилних 
марака), Министарству за рад, социјалну политику и 
повратак, у сврху уплате оснивачког капитала на име 
регистрације ЈУ Центар за аутизам „Мехо Садиковић“ Тузла.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће се 

са потрошачке јединице 11050001 – „Текућа резерва“, преко 
потрошачке јединице Министарства за рад, социјалну 
политику и повратак -  23010001, економски код 821500 – 
Набавка сталних средстава у облику права, функционални 
код 1040.

III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће се на 

рачун НЛБ банке д.д. Сарајево, подружница Тузла, број: 132-
100-00170102-19, број партије 108350512.

IV
Задужује се Министарство за рад, социјалну политику 

и повратак да Министарству финансија достави извјештај 
са документацијом о намјенском утрошку финансијских 
средстава у року од 30 дана од дана уплате средстава из 
тачке I ове одлуке.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство за рад, социјалну политику и 
повратак.

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-11-15986/22
Тузла, 05.07.2022. 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 29. 
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 28.06.2022. године, доноси

О Д Л У К У 
о усмјеравању донације у Буџет Тузланског кантона за 

2022. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет Тузланског 

кантона за 2022. годину, на име реализације пројекта 
„Ботаничка башта са креативним кутком за учење на 
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отвореном“ за ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник, потрошачко мјесто 
– 24020035 у износу од 3.000,00 КМ, додијељене од стране 
Фондације тузланске заједнице.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2022. годину у дијелу плана прихода 
по основу донација, повећањем планираних прихода 
у износу од 3.000,00 КМ на економском коду 733112 – 
Донације од правних лица.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода/издатака 
по основу примљених донација на потрошачком мјесту 
24020035 – ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник, на економском коду 
821200 – Набавка грађевина у износу од 3.000,00 КМ, 
функционални код 0912. 

III
Оперативни план издатака на потрошачком мјесту 

24020035 – ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник повећава се за износ 
уплаћених средстава на депозитни рачун Тузланског 
кантона у дијелу распореда расхода/издатака по основу 
примљених донација на економском коду 821200 – 
Набавка грађевина у износу од 3.000,00 КМ.

IV
Задужује се ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник да средства из 

тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2022. године.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

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

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босна и Херцеговина-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-11-13975-2/22
Тузла, 28.06.2022. 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 29. 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 28.06.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о усмјеравању донације у Буџет Тузланског кантона за 

2022. годину

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет Тузланског 

кантона за 2022. годину у сврху реализације истраживања 
на тему ,,Коначно збрињавање муљева са постројења за 
пречишћавање отпадних вода“ за ЈУ Универзитет у Тузли 
– Технолошки факултет, потрошачко мјесто – 24040008 у 
износу од 10.000,00 КМ, додијељене од стране Агенције за 
водно подручје ријеке Саве.

II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у Буџет 

Тузланског кантона за 2022. годину у дијелу плана прихода 

по основу донација, повећањем планираних прихода у 
износу од 10.000,00 КМ на економском коду 733112 – 
Донације од правних лица.

За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће 
се повећање плана у дијелу распореда расхода/издатака 
по основу примљених донација на потрошачком мјесту 
24040008 – ЈУ Универзитет у Тузли – Технолошки факултет, 
на економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног 
инвентара у износу од 4.000,00 КМ, 613700 – Издаци за 
текуће одржавање у износу од 4.000,00 КМ и 613900 – 
Уговорене и друге посебне услуге у износу од 2.000,00 КМ, 
функционални код 0970.

III
Оперативни план расхода и издатака на потрошачком 

мјесту 24040008 – ЈУ Универзитет у Тузли – Технолошки 
факултет повећава се за износ уплаћених средстава на 
депозитни рачун Тузланског кантона у дијелу распореда 
расхода/издатака по основу примљених донација, на 
економском коду 613400 – Набавка материјала и ситног 
инвентара у износу од 4.000,00 КМ, 613700 – Издаци за 
текуће одржавање у износу од 4.000,00 КМ и 613900 – 
Уговорене и друге посебне услуге у износу од 2.000,00 КМ.

IV
Задужује се ЈУ Универзитет у Тузли – Технолошки 

факултет да средства из тачке I ове одлуке утроши до 
31.12.2022. године.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија Тузланског кантона, Министарство образовања 
и науке Тузланског кантона и ЈУ Универзитет у Тузли - 
Технолошки факултет.

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босна и Херцеговина-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-11-13984-2/22
Тузла, 28.06.2022. 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 42. став (4) 
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2022. 
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 23/21 и 
8/22) и чланом 59. став (3) Закона о буџетима у Федерацији 
БиХ (,,Службене новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 
25/22), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 05.07.2022. године, доноси 

О Д Л У К У
 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), 
између буџетских корисника у дијелу распореда расхода из 
буџета  (Извор 10) у износу од 500,00 КМ.
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II
Прерасподјела планираних  расхода извршиће се на сљедећи начин: 
на терет потрошачке јединице и економског кода:

Потрошачка јединица Економски код Износ у КМ

11020001 Уред за законодавство 613300 – Издаци за комуникације и 
комуналне услуге, функционални код 0111 500,00 КМ

 УКУПНО:  500,00 КМ
у корист потрошачке јединице и економског кода:

Потрошачка јединица Економски код Износ у КМ

11080001 Уред Владе 613300 – Издаци за комуникације и 
комуналне услуге, функционални код 0111 500,00 КМ

 УКУПНО: 500,00 КМ

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија, Уред за законодавство и Уред Владе Тузланског 

кантона.

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-11-15987/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

690
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског 

кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 46а. Закона 
о архивској дјелатности („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 28.06.2022.  године, 
доноси

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

I
Именује се Управни одбор Јавне установе Архив 

Тузланског кантона, на период најдуже 60 дана, у сљедећем 
саставу:

1. Едита Мустафић, предсједник,
2. Фахрудин Бербић, члан и
3. Хатиџа Фетахагић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-02-10044-1/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

691
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 15.  Закона 
о оснивању Јавне установе Ветеринарски завод Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
11/03) и 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 05.07.2022. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о привременом именовању Управног одбора 
ЈУ Ветеринарски завод Тузланског кантона

I
Именује се Управни одбор Јавне установе 

Ветеринарски завод 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. Алдина Кесић, предсједник
2. Белма Беговић Хамзић, члан
3. Асмир Салиховић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-04-15692/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са 
чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању 
– пречишћени текст (,,Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 и 
11/22), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 28.06.2022. године, доноси

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

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

I
Мирела Мехмединовић разрјешава се дужности члана 

Школског одбора ЈУ Центар за образовање и васпитање и 
рехабилитацију слушања и говора Тузла.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА 

Број: 02/1-34-21759-18/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

693
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

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

I
Мирјана Прањић Јусуфовић именује се члана 

привременог Школског одбора ЈУ Центар за образовање и 
васпитање и рехабилитацију слушања и говора Тузла, на 
период утврђен Рјешењем број: 02/1-34-20474-62/22 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: 02/1-34-21759-19/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

694
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 05.07.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Брешке“ Брешке, Тузла

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Брешке“ Брешке, Тузла, и то:
1. Јасмин Селими, предсједник
2. Елвиса Салетовић, члан
3. Елвир Јакубовић, члан
4. Асмир Бећић, члан
5. Анела Џафић, 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: 02/1-34-23677-1/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

695
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 05.07.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Брешке“ Брешке

I
Именује привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Едина Кремић, предсједник
2. Елвир Јакубовић, члан
3. Мерима Џафић, 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: 02/1-34-23677/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са 
чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању 
– пречишћени текст (,,Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 и 
11/22), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 05.07.2022. године, доноси

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

ЈУ Основна школа „Сјењак“ Тузла, Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Сеид Ножиновић, предсједник
2. Нермина Турсић Селмановић, члан
3. Мирза Кабил, 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: 02/1-34-23677-2/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

697
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Клокотница“ Клокотница, Добој Исток

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“ Клокотница, Добој 
Исток, и то:

1. Нела Синановић, предсједник
2. Нермин Буљић, члан
3. Мустафа Делић, члан
4. Елвира Муратовић, члан
5. Нермина 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: 02/1-34-21759/22
Тузла, 28.06.2022. 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 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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Клокотница“ Клокотница, Добој Исток

I
Именује привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Клокотница“ Клокотница, Добој Исток, на период 
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:

1. Абдулах Хрњчић, предсједник
2. Ален Хоџић, члан
3. Адмир Шишић, 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: 02/1-34-21759-1/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

699
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Бријесница“ Бријесница Велика, 
Добој Исток

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Бријесница“ Бријесница 
Велика, Добој Исток, и то:

1. Елдин Скопљак, предсједник
2. Мухибија Хумић, члан
3. Ферид Сејдиновић, члан
4. Ениса Мрковић, члан
5. Арнела Карић, 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: 02/1-34-21759-2/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.



Број 14 - Страна 1544Број 14 - Страна 1544 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Понедељак, 25.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Понедељак, 25.07.2022. год

700
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Бријесница“ Бријесница Велика, 
Добој Исток

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

школа „Бријесница“ Бријесница Велика, Добој Исток,  на 
период најдуже до 90  дана, у сљедећем саставу:

1. Елмедин Шкребо, предсједник
2. Мерхуниса Џанановић, члан
3. Емир Шувалић, 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: 02/1-34-21759-3/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

701
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 28.06.2022. године, 
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана привременог Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Стјепан Поље“ Стјепан Поље, 

Грачаница

I
Неџада Бркичевић разрјешава се дужности члана 

привременог Школског одбора ЈУ Основна школа „Стјепан 
Поље“ Стјепан Поље, Грачаница, на лични захтјев.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-21759-7/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

702
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 28.06.2022. године, 
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана привременог Школског одбора 
ЈУ Основна школа „Ораховица“ Ораховица Доња, 

Грачаница

I
Сеад Хатемић, разрјешава се дужности члан привременог 

Школског одбора ЈУ Основна школа „Ораховица“ Ораховица 
Доња, Грачаница.

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: 02/1-34-21759-8/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

703
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“ Дубоки Поток, 
Сребреник

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“ Дубоки Поток, 
Сребреник, и то:

1. Емина Хусеиновић, предсједник
2. Емин Софтић, члан
3. Селма Ордагић, члан
4. Хидајета Аданалић, члан
5. Едмира 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: 02/1-34-21759-10/22
Тузла, 28.06.2022. 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 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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“ Дубоки Поток, 
Сребреник

I
Именује привремени Школски одбор ЈУ Основна школа 

„Дубоки Поток“ Дубоки Поток, Сребреник, на период 
најдуже до 90  дана, у сљедећем саставу:

1. Самра Шечић, предсједник
2. Декида Захировић, члан
3. Шејла Пољаковић, 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: 02/1-34-21759-11/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

705
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 05.07.2022. године, 
доноси

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

ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Сладна“ 

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

1. Лејла Мујединовић, предсједник
2. Рефија Халиловић, члан
3. Исхак Мехуљић, 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: 02/1-34-23677-5/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

706
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ ОШ „Пољице“ Пољице, Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Пољице“ 

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

1. Рефија Жбанић, предсједник
2. Ениса Имамовић, члан
3. Елвиса Туфекчић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-21759-9/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

707
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ ОШ „Прокосовићи“ Прокосовићи, Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ 

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

1. Аднан Османовић, предсједник
2. Есмина Смаиловић, члан
3. Сања Мемић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-21759-12/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.



Број 14 - Страна 1546Број 14 - Страна 1546 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Понедељак, 25.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА Понедељак, 25.07.2022. год

708
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 05.07.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“ Лукавац, Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Едина Беговић, предсједник
2. Мејрема Јашар, члан
3. Азра Јунузовић, 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: 02/1-34-23677-4/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

709
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Основна школа „Челић“ Челић

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна 

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

1. Едина Феризовић, предсједник
2. Адела Малкић, члан
3. Мелиха Узејровић, 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: 02/1-34-21759-17/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

710
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 05.07.2022. године, 
доноси

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

ЈУ ОШ „Живинице Горње“ Живинице Горње, Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ 

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

1. Муфид Муминовић, предсједник
2. Дениса Клопић, члан
3. Јасмина Хусић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-23677-3/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

711
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 05.07.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Прва основна школа Живинице, Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Прва основна 

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

1. Едис Нухановић, предсједник
2. Авдо Мемић, члан
3. Елдин Парић, 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: 02/1-34-23677-6/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

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

кантона (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125. 
Закона о средњем образовању и одгоју - пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20, 11/20, 
8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 и 11/22), Влада Тузланског 
кантона, на сједници одржаној дана 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник

I
Ајсела Мутапчић разрјешава се дужности члана 

привременог Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа 
Сребреник.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-21759-4/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

713
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник

I
Спахија Суљагић именује се за члана привременог 

Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник, 
на период утврђен Рјешењем број: 02/1-34-20474-53/22 од 
16.06.2022. 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: 02/1-34-21759-5/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

714
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Челић

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња школа Челић, и то:
1. Јасмин Коњић, предсједник
2. Адмир Зејћировић, члан
3. Алмир Омерчић, члан
4. Насиха Мулахалиловић, члан
5. Ибрахим Бећировић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-21759-6/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

715
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 28.06.2022. године, 
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
именовању  привременог Школског одбора

ЈУ Мјешовита средња школа Челић

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Амир Кахримановић, предсједник
2. Амела Махмутовић, члан
3. Асмира Ибришимовић, 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: 02/1-34-21759-16/22
Тузла, 28.06.2022. 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 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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Живинице

I
Разрјешавају се предсједник и чланови Школског 

одбора ЈУ Мјешовита средња школа Живинице, и то:
1. Нусрет Абаџић, предсједник
2. Елдин Чокић, члан
3. Џенан Хасанагић, члан
4. Азра Мехић, члан
5. Нихада 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: 02/1-34-21759-14/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

717
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Нурдин Ћехајић, предсједник
2. Азра Мехић, члан
3. Нихада 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: 02/1-34-21759-15/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

718
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 05.07.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Живинице

I
Разрјешава се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

средња школа Живинице у саставу:
1. Нурдин Ћехајић, предсједник
2. Азра Мехић, члан
3. Нихада 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: 02/1-34-23677-7/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

719
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 05.07.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња школа Живинице

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Мирза Калајац, предсједник
2. Елмедина Тракић, члан
3. Ениса Мујановић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-23677-8/22
Тузла, 05.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.
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720
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 28.06.2022. године, 
доноси

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

ЈУ Мјешовита средња  школа Теочак

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита 

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

1. Амир Шабачкић, предсједник
2. Бериз Зехић, члан
3. Адмир Вејзовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација  Босне и  Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-21759-13/22
Тузла, 28.06.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

721
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) и члана 6. Закона о новчаним 
подршкама у пољопривреди и руралном развоју Тузланског 
кантона (,,Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
8/14, 2/16, 4/18 и 12/20) на приједлог Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског 
кантона, уз претходно прибављено мишљење Комисије 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство Скупштине 
Тузланског кантона број: 02-02-385-2/22 од 16.06.2022. 
године, Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 28.06.2022. године, доноси

П Р О Г Р А М
новчаних  подршки у пољопривреди и руралном развоју 

у 2022. години

I
Програмом новчаних подршки у пољопривреди и 

руралном развоју у 2022. години (у даљем тексту: Програм) 
одређује се висина средстава за поједине моделе новчаних 
подршки, критерији за остваривање права на новчану 
подршку и план расподјеле средстава по областима и 
врстама  новчаних подршки.

II
Средства из тачке I Програма, утврђена су у Буџету 

Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон) за 2022. 
годину, потрошачка јединица 14010002, раздјел 14, глава 
01, потрошачко мјесто 0002 - ,,подршка пољопривреди и 
руралном развоју“ у укупном износу од 10.800.000,00 КМ.

III
Општи критерији које морају испунити физичка и 

правна лица (у даљем тексту: корисници) да би остварили 
право на новчану подршку су: 

- да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава 
или Регистар клијената,

- да имају пребивалиште, односно сједиште на 
територији Кантона,

- да су испунили пореске обавезе,
- да су испунили обавезе по основу уговора о закупу или 

уговора о додијељеној концесији за коришћење државног 
пољопривредног земљишта,

- да испуњавању услове прописане Правилницима о 
остваривању новчаних подршки по моделима новчаних 
подршки (у даљем тексту: Правилници),

- да имају регистрован обрт за поједине новчане 
подршке прописане Програмом и Правилницима,

- да остваре неку од пољопривредних производњи или 
пољопривредну дјелатност из тачке IV Програма у периоду 
од 31.10.2021. године до 31.10.2022. године на подручју 
Кантона,

- да су остварили право путем жалбе,
- да им је рјешењем, које због административних 

потешкоћа није реализовано, одобрена новчана подршка у 
складу са Програмом за претходне године.

Корисницима који имају регистрован обрт биће 
обрачунат 20% већи износ новчане подршке по јединици 
мјере у односу на висину новчане подршке планирану 
овим Програмом у оквиру модела подршке производњи за 
анималну и биљну производњу.

IV
Поред општих критерија из тачке III овог Програма, 

корисници морају испуњавати и сљедеће критерије за 
поједине области, односно врсте производњи:

А) МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ
1. Биљна производња 
1.1 Производња  кукуруза – корисници који засију  од 

1 – 1,9 ха кукуруза,
1.2 Производња корнишона за индустријску прераду 

- корисници који произведу и продају регистрованом 
откупљивачу, односно прерађивачу најмање 2 тоне 
корнишона за индустријску прераду,

1.3 Производња меркантилног кромпира – корисници 
који заснују производњу меркантилног кромпира 
на површини од најмање 0,5 ха и регистрованом 
прерађивачу продају најмање 10 т/ха кромпира,

1.4 Производња поврћа у заштићеном простору – 
корисници који производе поврће (краставац, паприка, 
парадајз) у заштићеном простору (пластеници, 
стакленици) на површини од најмање 200 м2, 

1.5 Производња јагоде у заштићеном простору – 
корисници који произведу јагоду у заштићеном простору 
(пластеници, стакленици и високи тунели) на површини 
од најмање 200 м2 ,

1.6 Откуп воћа за даљу продају и извоз - правна лица 
регистровани откупљивачи који откупе од произвођача 
најмање 200 тона воћа произведеног на подручју 
Кантона и исто продају регистрованом прерађивачу или 
извезу,

1.7 Откуп воћа за прераду на подручју Кантона - 
правна лица регистровани откупљивачи/прерађивачи 
који откупе од произвођача најмање 100 тона воћа за 
прераду, произведеног на подручју Кантона,

1.8 Производња гљива (шампињони, буковаче 
и шитаке) –  корисници који за производњу гљива 
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(шампињони, буковаче и шитаке)  утроше најмање 10 
тона супстрата годишње,

1.9 Производња компоста – корисници који су 
регистровани за производњу компоста и који у току 
године произведу и продају најмање 300 тона,

1.10 Подизање насада јагодичастог воћа (малина, 
купина, јагода, боровница, рибизла и аронија)     - 
корисници који заснују насад јагодичастог воћа 
површине најмање 0,1 ха у монокултури,

1.11 Подизање вишегодишњих насада, воћњаци 
интензивни (јабука, крушка, трешња, вишња и шљива) 
– корисници који заснују насад крошњастог воћа 
површине најмање 0,5 ха у монокултури,

 1.11.1 Подизање насада јабуке,
 1.11.2 Подизање насада крушке,
 1.11.3 Подизање насада шљиве и вишње, 
 1.11.4 Подизање насада трешње.
1.12 Производња садница јагодичастог и бобичастог 

воћа (саднице јагоде),
1.13 Производња крошњастог воћа – корисници 

- физичка лица, који имају засновану производњу   
крошњастог воћа у роду (шљива, јабука, крушка, трешња и 
вишња) на површини од најмање 0,5 ха, и то: 

1.13.1 Производња шљиве:
           1.13.1.1 Екстензивни насад до 399 стабала шљиве/ха
 1.13.1.2 Полуинтензивни насад од 400 до 665 

стабала шљиве/ха
 1.13.1.3 Интензивни насад више од 666 стабала 

шљиве/ха.
1.13.2 Производња јабуке:
              1.13.2.1 Екстензивни насад до 399 стабала јабуке/ха
 1.13.2.2 Полуинтензивни насад од 400 до 1249 

стабала јабуке/ха
 1.13.2.3 Интензивни насад више од  1250 стабала 

јабуке/ха
1.13.3 Производња крушке:
 1.13.3.1 Екстензивни насад до 399 стабала 

крушке/ха
 1.13.3.2 Полуинтензивни насад од 400 до 829 

стабала крушке/ха
 1.13.3.3 Интензивни насад више од 830 стабала 

крушке/ха
 1.13.4 Производња трешње:
 1.13.4.1 Екстензивни насад до 399 стабала 

трешње/ха
 1.13.4.2 Полуинтензивни насад од 400 до 999 

стабала трешње/ха
 1.13.4.3 Интензивни насад више од 1000 стабала 

трешње/ха. 
1.13.5 Производња вишње:
            1.13.5.1 Екстензивни насад до 399 стабала вишње/ха
 1.13.5.2 Полуинтензивни насад од 400 до 599 

стабала вишње/ха
 1.13.5.3 Интензивни насад више од 600 стабала 

вишње/ха. 
1.14. Производња јагодичастог воћа  и бобичастог воћа – 

корисници  који имају засновану  производњу јагодичастог 
и бобичастог воћа на површини од најмање 0,3 ха

2. Анимална производња 
2.1.  Музне краве – корисници који посједују 2 и више 

музне краве у линији откупа млијека,
2.2 Узгој расплодних јуница - корисници - физичка 

лица, који узгоје најмање 2 јунице у току године од 
телади из властитог стада, с тим да служе за проширење 
властитог стада или за продају на домаћем тржишту 
ради репродукције,

2.3  Производња пилећег меса – бројлери – корисници 
који утове  од 220.001  до 500.000 пилића у току године 
и испоруче их регистрованим клаоницама, које су у 
систему ПДВ-а,

2.4 Новчана подршка ће се одобрити за количину 
утовљених пилића од 220.001 до 500.000 пилића, 
односно за максималну количину до 279.999 пилића.

Наведена новчана подршка у количини од 5.000 до 
220.000 товних пилића планирана Програмом новчаних 
подршки Федералног министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства за 2022. годину,

2.5 Производња конзумних јаја – корисници који 
имају најмање 3.000 кока носиља, а највише 100.000 у 
производњи у току године,

2.6 Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница – 
корисници који имају 15-19 друштава за производњу 
меда.

3. Средства за исплату додатне подршке за обртнике
4. Новчана подршка за ублажавање посљедица 

поремећаја на тржишту у пољопривредној производњи 
у  2022. години:

4.1 Подршка за ублажавање поремећаја на тржишту 
– производња пилећег меса – корисници који утове 
најмање 5.000 пилића, а максимално 500.000 у години 
у властитим објектима, објектима за услужни тов или 
објектима узетим у закуп у којим се врши услужно 
храњење.

4.2 Здравствена заштита пчела и унапређење 
пчелињег фонда – корисници  који имају 15-500 
друштава за производњу меда.   

За новчану подршку за ублажавање посљедица 
поремећаја на тржишту у пољопривредној производњи 
у 2022. години корисници - обртници немају право на 
додатних 20% на новчану подршку.

 5.  Регресирање камата на кредите намијењене за 
откуп пољопривредних производа  

Право на новчану подршку имају правна лица којим је 
одобрен кредит за откуп вишкова биљних и анималних 
пољопривредних производа произведених на подручју 
Кантона за који корисник плаћа до 2% и од 8,5% до 10%, 
а разлику од 2% до 8,5% уговорене камате на годишњем 
нивоу плаћа Министарство.

6. Подршка организаторима производње у 
кооперацији откупа производа из кооперације и 
продаја тих производа 

Право на новчану подршку имају правна лица која 
организују чланску и кооперативну производњу и откуп 
корнишона на подручју Кантона у минималној количини 
од 100 тона.

Б) МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
Модел капиталних улагања обухвата новчане 

подршке кроз суфинансирање:
1. Набавка опреме у анималној и биљној 

производњи, и то:
1.1  Набавку опреме у сточарским објектима: систем 

за храњење и напајање, подлога за лежишта,  систем за 
изђубравање-скрепер, систем за сепарацију стајњака, 
вентилација, систем за загријавање објекта, кавези за 
коке носиље, опрема за изузимање и класирање јаја;

1.2. Набавку хладњаче  (панели и расхладни уређаји).
Право на наведену новчану подршку имају корисници 

који се баве пољопривредном производњом, при чему се 
подстиче 25% инвестираних средстава.

Минималан износ инвестиционог улагања изнои 
10.000,00 КМ.

Максималан износ  новчане подршке износи 
60.000,00 КМ. 

Корисник може поднијети само један захтјев за 
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остваривање права на новчану подршку за набавку опреме у анималној и биљној производњи.
2. Набавка основног стада (телад)
Право на новчану подршку имају корисници који набаве најмање пет грла  (теле) а максимално 20 грла,  са 

простора Босне и Херцеговине или из увоза за проширење основног стада. 
3. Суфинансирање набавке расплодне стоке-јунице
Право на новчану подршку имају корисници који набаве минимално 3, а максимално 20 високо квалитетних 

расплодних грла – јунице од правних лица  са простора Босне и Херцеговине или из увоза. 
4. Изградња система противградне заштите – набавка ракета за систем противградне заштите
Право на новчану подршку има Град Грачаница. 
Новчана подршка се додјељује за максимално 12 набављених ракета по једном лансеру. 
5. Суфинансирање набавке пластеника и високих тунела 
Право на новчану подршку у оквиру овог модела имају корисници који набаве пластеник  минималне површине 200 м2, 

односно високи тунел минималне површине 1000 м2.
Износ новчане подршке по захтјеву корисника износи 2.500,00 КМ.
Корисник може поднијети само један захтјев за остваривање права на новчану подршку за наведену  врсту подршке.

Ц) МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ
Модел осталих врста подршки обухвата новчане подршке за суфинансирање реализације пројекта од  значаја за Кантон.

Д) УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПРАЋЕЊЕ УЛАГАЊА И АНАЛИЗУ УЛАГАЊА У ОБЛАСТ 
ПОДРШКЕ ПРИМАРНОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2022. ГОДИНИ

Е) НОВЧАНЕ ПОДРШКЕ ОДОБРЕНЕ РЈЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНЕ ОПШТИНСКЕ/ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ У 
2021. ГОДИНИ
   Право на новчану подршку имају корисници којим је рјешењем надлежне општинске/градске службе одобрено 

право на новчану подршку у складу са одредбама Програма новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју у 
2021. години (,,Службене новине Тузланског кантона“, бр. 16/21, 22/21 и 1/22), за производњу воћа (крошњасто) и 
производњу јагоде у заштићеном простору, а којим због недостатака средстава, новчана подршка није исплаћена из 
средстава утврђених у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину.

Ф) СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО ЖАЛБАМА
Остварено право у поновљеним поступцима проведеним по правоснажним судским  пресудама  из области новчаних 

подршки из претходних година и правоснажним рјешењима донесеним у другостепеном поступку по жалбама, као и 
остварено право по основу Програма из претходних година, које због административних потешкоћа није реализовано.

V
Распоред средстава за новчане подршке у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години вршиће се по сљедећим 

областима и врстама:

Р/б Врста подршки Јединица 
мјере

КМ/ 
јединици 

мјере

План подршки

Обим 
производње

/јединица мјере

Укупан износ 
/ КМ

1 2 3 4 5 6
      А)        МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ
      1.         БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

1.1 Производња кукуруза ха 370,00 1.660,00 614.200,00

1.2 Производња корнишона за индустријску 
прераду кг 0,13 1.542.000,00 200.460,00

1.3 Производња меркантилног кромпира кг 0,15 297.000,00 44.550,00

1.4 Производња поврћа у заштићеном простору м2 1,80 257.000,00 462.600,00

1.5 Производња јагоде у заштићеном простору м2 1,80 600.000,00 1.080.000,00

1.6 Откуп воћа за даљу продају и извоз т 60,00 3.700,00 222.000,00

1.7 Откуп воћа за прераду на подручју кантона т 100,00 400,00 40.000,00

1.8 Производња гљива (шампињони, буковаче, 
шитаке) т 60,00 2.250,00 135.000,00

1.9 Производња компоста т 54,00 1.900,00 102.600,00
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Р/б Врста подршки Јединица 
мјере

КМ/ 
јединици 

мјере

План подршки

Обим 
производње

/јединица мјере

Укупан износ 
/ КМ

1 2 3 4 5 6

1.10 Подизање  насада јагодичастог воћа (малина, 
купина, јагода, боровница, рибизла и аронија) ха 5.000,00 8,00 40.000,00

1.11 Подизање вишегодишњих насада 
- јабука, крушка, шљива, трешња и вишња

1.11.1 Подизање насада јабука ха 8.000,00 3,00 24.000,00

1.11.2 Подизање насада крушке ха 6.000,00 2,00 12.000,00

1.11.3 Подизање насада шљиве,вишње и трешње ха 4.000,00 15,00 60.000,00

1.12 Производња садница јагодичастог и бобичастог 
воћа (саднице јагоде) ком 0,06 1.430.000,00 85.800,00

1.13 Производња крошњастог воћа 
- шљива, јабука, крушка, трешња и вишња

1.13.1 Производња шљиве

1.13.1.1 Производња шљиве - екстензивни насад ха 800,00 400,00 320.000,00

1.13.1.2 Производња шљиве - полуинтензивни насад ха 1.300,00 700,00 910.000,00

1.13.1.3 Производња шљиве - интензивни насад ха 1.700,00 200,00 340.000,00

1.13.2 Производња јабуке

1.13.2.1 Производња јабуке - екстензивни насад ха 800,00 70,00 56.000,00

1.13.2.2. Производња јабуке -  полуинтензивни насад ха 1.700,00 60,00 102.000,00

1.13.2.3 Производња јабуке -  интензивни насад ха 3.000,00 142,00 426.000,00

1.13.3 Производња крушке

1.13.3.1 Производња крушке - екстензивни насад ха 800,00 26,00 20.800,00

1.13.3.2 Производња крушке - полуинтензивни насад ха 1.500,00 54,00 81.000,00

1.13.3.3. Производња крушке -  интензивни насад ха 2.500,00 117,00 292.500,00

1.13.4 Производња трешње 

1.13.4.1 Производња трешње  - екстензивни насад ха 800,00 15,00 12.000,00

1.13.4.2 Производња трешње - полуинтензивни насад ха 1.500,00 22,00 33.000,00

1.13.4.3 Производња трешње - интензивни насад ха 2.200,00 13,00 28.600,00

1.13.5. Производња вишње

1.13.5.1 Производња вишње - екстензивни насад ха 800,00 2,00 1.600,00

1.13.5.2 Производња вишње - полуинтензивни насад ха 1.500,00 5,00 7.500,00

1.13.5.3 Производња вишња -  интензивни насад ха 1.700,00 7,00 11.900,00

1.14 Производња јагодичастог воћа ха 1.700,00 15,00 25.500,00
      2.         АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

2.1 Музне краве грло 200,00 8.795,00 1.759.000,00

2.2 Расплодна стока – расплодне јунице грло 480,00 400,00 192.000,00

2.3 Производња пилећег меса - бројлери кљун 0,10 1.205.000,00 120.500,00

2.4 Производња конзумних јаја кљун 1,80 138.555,00 249.399,00

2.5 Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница ком 10,00 5.000,00 50.000,00

      3.         СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ДОДАТНЕ 
                  ПОДРШКЕ ЗА ОБРТНИКЕ        350.000,00
     4.          НОВЧАНА ПОДРШКА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ 
                  ПОСЉЕДИЦА ПОРЕМЕЋАЈА НА ТРЖИШТУ
                  У ПОЉОПРИВРЕНДОЈ 
                  ПРОИЗВОДЊИ У 2022. ГОДИНИ

4.1 Подршка за ублажавање поремећаја на тржишту 
- производња пилећег меса кљун 0,09 5.033.000,00

452.970,00
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Р/б Врста подршки Јединица 
мјере

КМ/ 
јединици 

мјере

План подршки

Обим 
производње

/јединица мјере

Укупан износ 
/ КМ

1 2 3 4 5 6

4.2 Здравствена заштита пчела и унапређење 
пчелињег фонда ком 9,00 15.000,00

135.000,00
      5.         РЕГРЕСИРАЊЕ КАМАТА 

5.1
Регресирање камата на 
кредите намијењене откупу 
пољопривредних  производа

46.448,50

      6.         ПОДРШКА ОРГАНИЗАТОРИМА ПРОИЗВОДЊЕ 

6.1
Подршка организаторима производње у 
кооперацији откупа производа из кооперације и 
продаја тих производа (корнишон)

кг 0,08 2.215.000,00 177.200,00

       Б)         МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

1. Набавка опреме у анималној и биљној 
производњи 

40.000,00

2. Набавка основног стада – телад грло 500,00 200,00 100.000,00

3. Суфинансирање набавке расплодне стоке-јунице грло 1000,00 150,00 150.000,00

4.
Изградња система противградне заштите – 
набавка ракета за систем противградне заштите 
Града Грачаница

ком 60.000,00

5. Суфинансирање набавке пластеника и високих 
тунела ком 2.500,00 100,00 250.000,00

       Ц)      МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

1. Суфинансирање реализације пројеката од значаја
 за Кантон

1.1
Суфинансирање стручних публикација, стручно 
усавршавање кадрова из пољопривреде и развој 
асоцијација пољопривредних произвођача

10.000,00

1.2
Подршка ТВ емисијама о пољопривреди и 
промоција домаћих производа ТВ кућама са 
подручја Тузланског кантона

40.000,00

     Д)        УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПРАЋЕЊЕ УЛАГАЊА И АНАЛИЗУ УЛАГАЊА У ОБЛАСТ ПОДРШКЕ  
ПРИМАРНОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2022. ГОДИНИ 6.900,00

      Е)       НОВЧАНЕ ПОДРШКЕ ОДОБРЕНЕ РЈЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНЕ 
                 ОПШТИНСКЕ/ГРАСКЕ СЛУЖБЕ У 2021ГОДИНИ 795.972,50

       Ф)     СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО ЖАЛБАМА

1.
                 

Остварено право у поновљеним поступцима проведеним по правоснажним судским  пресудама  
из области новчаних подршки из претходних година и правоснажним  рјешењима донесеним у 
другостепеном поступку по жалбама, као и остварено право по основу Програма из претходних 
година, које због административних потешкоћа није реализовано.

23.000,00

      УКУПНО 10.800.000,00

VI
За реализацију Програма задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

VII
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Програм новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју у 

2022. години (,,Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/22 и 9/22).
Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у ,,Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

 
Број: 02/1-11-4628-5/22
Тузла, 28.06.2022. 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 12. став (3) Закона о 
подршци недовољно развијеним, неразвијеним и изразито 
неразвијеним јединицама локалне самоуправе у Тузланском 
кантону („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
16/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној 
дана 28.06.2022. године, доноси 

П Р О Г Р А М 
о финансирању пројеката недовољно развијених, 

неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне 
самоуправе у Тузланском кантону у 2022. години

I
Овим програмом утврђује се расподјела средстава 

Буџета Тузланског кантона за 2022. годину са потрошачке 
једнице 11010023 – Подршка недовољно развијеним, 
неразвијеним и изразито неразвијеним општинама у 
износу од 1.650.000,00 КМ (словима: један милион шест 
стотина педесет хиљада конвертибилних марака), као и 
додјела појединачних износа средстава за финансирање 
пројеката недовољно развијених, неразвијених и изразито 
неразвијених јединица локалне самоуправе у Тузланском 
кантону.

II
Средства из тачке I овог програма утврђена су у 11 

раздјелу Буџета Тузланског кантона за 2022. годину, 
глава 01, потрошачко мјесто 0023 – Подршка недовољно 
развијеним, неразвијеним и изразито неразвијеним 
општинама, на економском коду 614100 – Текући трансфери 
другим нивоима власти и фондовима, и распоређују се у 
појединачним износима у складу са члановима од 8. до 10. 
Закона о подршци недовољно развијеним, неразвијеним 
и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе 
у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 16/20), како слиједи:

1. Општини Теочак у износу од 462.616,82 КМ,
2. Општини Сапна у износу од  385.514,02 КМ,
3. Општини Челић у износу од 354.672,90 КМ,
4. Општини Кладањ у износу од 246.728,97 КМ,
5. Општини Добој Исток у износу од 200.467,29 КМ.

III
Појединачни износи из тачке II овог програма 

додјељују се у складу са одредбама члана 12. Закона 
о подршци недовољно развијеним, неразвијеним и 
изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе 
у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 16/20), за финансирање сљедећих 
пројеката:

Редни 
број

Јединица 
локалне 
самоуправе

Назив пројеката
Износ 

средстава 
у КМ

1. Општина Теочак
Изградња пијаце 
у центру Општине 
Теочак

462.616,82

2. Општина Сапна

Реконструкција путне 
инфраструктуре на 
подручју Општине 
Сапна 385.514,02
Изградња пословно-
производног објекта у 
Сапни

3. Општина Челић
Изградња јавног 
одгојно-образовног 
објекта – обданиште

100.000,00

4. Општина Кладањ

Реконструкција гријног 
система у згради 
Општине Кладањ

246.728,97Реконструкција улица 
и путева на подручју 
свих мјесних заједница 
општине Кладањ

5. Општина Добој 
Исток

Изградња спортске 
дворане МЗ Бријесница 
Мала у општини Добој 
Исток – Фаза III

200.467,29Изградња и 
реконструкција 
локалних путева на 
подручју општине 
Добој Исток

УКУПНО 1.395.327,10

IV
Реализација средстава из тачке III овог програма вршиће 

се појединачним одлукама Владе Тузланског кантона, те 
се са јединицама локалне самоуправе закључују посебни 
уговори. 

V
Додјела средства из тачке III овог програма неће 

бити реализована док се не оправдају раније додијељена 
средства са потрошачке јединице 11010023 – Подршка 
недовољно развијеним, неразвијеним и изразито 
неразвијеним општинама.

VI
Распоређена, а недодијељена средстава из тачке II овог 

програма, у износу од 254.672,90 КМ, ће бити додијељена 
у складу са одредбама дефинисаним у члану 12. став (2) 
Закона о подршци недовољно развијеним, неразвијеним 
и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе 
у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 16/20).

VII
Јединице локалне самоуправе из тачке II овог 

програма су дужне у складу са чланом 15. Закона о 
подршци недовољно развијеним, неразвијеним и 
изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе 
у Тузланском кантону („Службене новине Тузланског 
кантона“ број: 16/20), Министарству привреде 
поднијети извјештај са комплетном документацијом о 
намјенском утрошку додијељених средстава, о чему ће 
Министарство привреде сачинити збирни извјештај и 
исти доставити Влади Кантона на разматрање. 

VIII 
Овај програм ступа на снагу даном доношења и биће 

објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
В Л А Д А

Број: 02/1-11-10708-2/22
Тузла, 28.06.2022. 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. тачке 4. и 71. став (3) 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 
07.07.2022. године, доноси

П Р О Г Р А М
распореда средстава са потрошачке јединице 11010002 – Капитални издаци за кориснике буџетских средстава за 

2022. годину 

I
Средства планирана Буџетом Тузланског кантона за 2022. годину на потрошачкој јединици 11010002 - Капитални 

издаци за кориснике буџетских средстава у укупном износу од 8.500.000,00 КМ распоређују се на:

Р/б Корисник средстава Опис послова - назив опреме - намјена средстава Износ средства 
у КМ Економски код 

1. Министарство образовања и науке   

1.1. ЈУ МСШ ,,Хасан Кикић“ Градачац Изградња новог простора котловнице за смјештај новог 
котла на пелет и складиштење пелета (SMART SCHOOL II) 30.000 821200

1.2. ЈУ ОШ ,,Трештеница“ Бановићи Реконструкција простора за смјештај котла на пелет 
(SMART SCHOOL II) 5.900 821600

1.3. ЈУ ОШ ,,Дубоки Поток“ Сребреник

Реконструкција простора за смјештај котла на пелет 
(SMART SCHOOL II) 5.000 821600

Реконструкција полигона поред подручне школе 
Љенобуд 15.200 821600

1.4. ЈУ ОШ ,,Подорашје“ Сребреник
Реконструкција простора за смјештај котла на пелет 
(SMART SCHOOL II) и старог система за централно 
гријање

6.000 821600

1.5. ЈУ ОШ ,,Миладије“ Тузла Изградња топлинске подстанице и др. ради прикључења 
на даљинско гријање Града Тузле 110.000 821200

1.6. ЈУ МСШ Калесија

Санација крова, мокрих чворова, прилазне стазе и 
степеништа и паркинг простора (суфинансирање у 
износу од 15% са Федералним министарством расељених 
лица и избјеглица по Одлуци о утврђивању коначне 
ранг листе потенцијалних корисника за Програме 
помоћи одрживог повратка, број: 03-32-260-1684/21 од 
25.04.2022. године)

80.200 821600

1.7. Министарство образовања и науке

Израда пројекта вањског уређења земљишта око 
новоизграђеног објекта Музичке школе у Тузли 2.500 821500

Набавка намјештаја и опреме 25.000 821300

Набавка софтвера за пријем запосленика у основним и 
средњим школама 25.000 821500

Реконструкција испитних мјеста за саобраћајну едукацију 
и просторија министарства 30.000 821500

1.8. ЈУ ОШ ,,Ступари“  Кладањ
Реконструкција мокрог чвора 3.300 821600
Ограђивање дворишта око школског објекта 15.000 821200
Изградња спортског полигона за школу у Дубрави 55.000 821200

1.9. ЈУ ОШ ,,Калесија“ Калесија Видео систем 4.820 821300
Изградња фискултурне сале 100.000 821200

1.10. ЈУ ОШ ,,Гнојница“ Лукавац Реконструкција дијела столарије 70.000 821600

1.11. ЈУ ОШ ,,Пољице“Лукавац Утопљавање објекта, замјена столарије 171.000 821600
Реконструкција гријања (котао на чврсто гориво) 11.700 821600

1.12. ЈУ ОШ ,,Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња 
Доња, Градачац Прикључак на градски водовод 2.000 821200

1.13. ЈУ ОШ ,,Теочак“ Теочак Реконструкција крова на згради школе и фискултурне 
сале 132.600 821600

1.14. ЈУ ОШ ,,Славиновићи“ Тузла Набавка рачунарске опреме 6.000 821300
1.15. ЈУ ОШ ,,Горња Ораховица“ Грачаница Реконструкција гријања (котао) 13.700 821600

1.16. ЈУ ОШ ,,Сапна“ Сапна Топлификација подручне школе Горња Сапна (фасада и 
уградња ПВЦ столарије) 34.900 821600

1.17.
ЈУ Центар за образовање и васпитање 
и рехабилитацију слушања и говора 
Тузла

Изградња топлинске подстанице и др. ради прикључења 
на даљинско гријање Града Тузле 65.000 821200

1.18. ЈУ МС Електротехничка школа Тузла Видео надзор 3.500 821300

1.19. ЈУ ОШ ,,Кладањ“ Кладањ

Реконструкција вањске отпадне одводне мреже 5.900 821600
Реконстукција пода у фискултурној сали 26.000 821600
Реконструкција фискултурне сале у подручној школи 
Тухољ 24.900 821600
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1.20. ЈУ ОШ ,,Прокосовићи“ Лукавац

Реконструкција фасаде подручне школе Бабице 
(суфинансирање са Градом Лукавац) 6.000 821600

Санација приступне саобраћајнице 30.000 821600
Замјена вањске столарије у подручној школи Ораховица 29.500 821600
Реконструкција школског објекта подручне школе 
Јарушке Горње 48.000 821600

1.21. ЈУ ОШ ,,Мемићи“ Калесија Реконструкција просторија школе 3.200 821600

1.22. ЈУ ОШ ,,Башиговци“ Живинице Реконструкција спортског полигона 6.000 821600
Набавка школског учионичког намјештаја 40.000 821300

1.23. ЈУ ОШ ,,Грачаница“  Живинице
Реконструкција спортског полигона ПШ Својат 6.000 821600

Реконструкција гријања у подручној школи Тупковић 13.600 821600

1.24. ЈУ Друга основна школа Живинице Реконструкција гријања 23.400 821600

1.25. ЈУ Гимназија ,,Меша Селимовић“ 
Тузла Видео надзор 5.000 821300

1.26. ЈУ ОШ ,,Липница“ Липница, Тузла Реконструкција дијела централног гријања 7.000 821600

1.27. ЈУ МСШ Добој Исток
Санација објекта са сјеверне стране школе и изградња 
приступне рампе за инвалидска колица 7.020 821600

Утопљавање таванског простора на објекту школе 7.020 821600

1.28. ЈУ Основна музичка школа Грачаница Постављање аудио - видео надзора и протипровалног 
система на објекту школе 7.000 821300

1.29. ЈУ МС Рударска школа Тузла Видео систем 2.800 821300
1.30. ЈУ ОШ ,,Тојшићи“ Калесија Реконструкција мокрог чвора 6.000 821600

1.31. ЈУ Средња економско-трговинска 
школа Тузла Набавка опреме за језичку лабораторију 12.900 821300

1.32. ЈУ ОШ ,,Живинице Горње“ Живинице Реконструкција мокрих чворова 18.400 821600

1.33. ЈУ Прва основна школа Живинице
Видео систем 3.990 821300
Реконструкција мокрог чвора 2.100 821600

1.34. ЈУ ОШ ,,Клокотница“ Добој Исток
Набавка намјештаја 49.700 821300
Санација подних облога централне школе, фискултурне 
сале и три подручне школе 33.000 821600

1.35. ЈУ МСШ Грачаница Оспособљавење Роботског центра у школи 50.560 821600

1.36. ЈУ ОШ ,,Лукавица“ Грачаница Реконструкција гријања (набавка пећи и радијатора) и 
просторије за смјештај пећи 25.500 821600

1.37. ЈУ ОШ ,,Бановић Село“ Бановићи Изградња фискултурне сале и школског дворишта 150.000 821200

1.38. Универзитет у Тузли

Опремање кабинета наставника на Филозофском 
факултету 100.700 821300

Реконструкција просторија у оквиру Студентског центра 
Универзитета у Тузли за потребе Правног факултета 154.500 821600

Опремање Правног факултета 30.000 821300

1.39.
ЈУ Завод за одгој и образовање особа 
са сметњама у психичком и тјелесном 
развоју

Реконструкција столарије 6.000 821600

Реконструкција мокрих чворова 18.000 821600
Реконструкција учионица (плафона, пода и 
електроинсталација) 3.300 821600

Набавка намјештаја 6.000 821300

Набавка и уградња вањског моблијара за дјецу са 
потешкоћама у развоју 7.020 821200

1.40. ЈУ Бехрам - бегова медреса Тузла

Повећање просторних капацитета (накнада за погодност 
локације за нову зграду и накнаде за изградњу атомског 
склоништа)

117.000 821500

Набавка намјештаја и мадраца у ученичком дому 53.000 821500

1.41. ЈУ ОШ ,,Тушањ“ Тузла Реконструкција дијела школе ради обезбјеђења 
ученичког простора и простора за управу школе 3.700 821600

1.42. ЈУ ОШ ,,Пасци“ Тузла Изградња друге фазе фискултурне сале 250.000 821200

1.43. ЈУ ОШ ,,Солина“ Тузла Видео надзор 6.600 821300

1.44. ЈУ ОШ ,,Шерићи“ Живинице
Санација крова у подручној школи у Сухој 30.000 821600

Изградња полигона у подручној школи Прилук 55.500 821200

1.45. ЈУ ОШ ,,Вишћа“ Живинице Изградња димњака 22.300 821200

1.46. ЈУ ОШ ,,Челић“ Челић Санација крова 59.700 821600



Понедељак, 25.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 14 - Страна 1557Понедељак, 25.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 14 - Страна 1557

1.47. ЈУ МСШ Челић
Одвод оборинских вода и постављање дренажних цијеви 
за спечавање влажења вањских зидова објекта (школа у 
пројекту SMART SCHOOL II)

21.000 821200

1.48. ЈУ Основна музичка школа Тузла

Прикључење на водоводну канализациону воду 
новоизграђеног објекта основне и средње музичке школе 
(накнада ангажованог капацитета, монтажни радови и 
анализа воде, издавање атеста и друго)

18.000 821200

1.49. ЈУ Средња музичка школа ,,Честмир 
Мирко Душек“ Тузла

Прикључење на водоводну канализациону воду 
новоизграђеног објекта основне и средње музичке школе 
(накнада ангажованог капацитета, монтажни радови и 
анализа воде, издавање атеста и друго)

18.000 821200

1.50. ЈУ ОШ ,,Хасан Кикић“ Градачац

Видео надзор 6.000 821300

Изградња фискултурне сале са помоћним просторијама 
и учионицама - I фаза (суфинансирање са Фед. 
министарством расељених лица и избјеглица по Одлуци 
о утврђивању коначне ранг листе потенцијалних 
корисника за Програме помоћи одрживог повратка 
- изградње и санације инфраструктуралних и других 
пројеката од значаја за ширу друштвену заједницу у 
мјестима повратка на простору ФБиХ, број : 03-32-3-
26031684/21 од 25.04.2022. године)

9.100 821200

1.51. ЈУ ОШ ,,Мехмед-бег  Капетановић 
Љубушак“ Срнице Доње, Градачац Изградња школске дворане у подручној школи Вучковци 200.000 821200

1.52. ЈУ МСШ Тузла
Реконструкција кабинета практичне наставе за кројаче 
због урушавања плафона 11.000 821500

Набавка опреме за кабинет практичне наставе за кројаче 2.500 821300

1.53. ЈУ ОШ ,,Др. Сафвет-бег Башагић“ 
Градачац

Набавка топлинске пумпе 25 кw у подручној школи 
Сибовац 13.900 821200

Набавка рачунарске опреме 10.900 821300

Набавка намјештаја 26.000 821300

1.54. ЈУ ОШ ,,Лукавица“ Грачаница Видео и алармни систем 6.300 821300

1.55. ЈУ МСШ Живинице Вањска изолација и уређење фасаде западне стране 70.000 821600

1.56. ЈУ ОШ ,,Лукавац Град“ Лукавац Видео надзор 2.500 821300

1.57. ЈУ Друга основна школа Грачаница Изградња подручне школе Доња Лохиња 100.000 821200

1.58. ЈУ ОШ ,,Пазар“ Тузла Реконструкција спорског полигона 67.000 821600

1.59. ЈУ ОШ ,,Иван Горан Ковачић“ Градачац Замјена кровне облоге на централној школи и спорткој 
дворани - лимарски радови 69.500 821600

1.60. ЈУ ОШ ,,Ђурђевик“ Живинице
Набавка школског намјештаја, опреме и интернетског 
прикључка са инсталацијом за учионице у подручној 
школи Подгајеви

20.000 821300

1.61. ЈУ Средња медицинска школа Тузла Набавка рачунарске опреме 7.000 821300
Опремање зборнице и лабораторија микробиологије 29.000 821300

1.62. ЈУ ОШ ,,Соко“ Грачаница Утопљавање подручне школе Шкаховица 24.000 821600
1.63. ЈУ ОШ ,,Доборовци“ Грачаница Изградња АБ зида у кругу школе 20.000 821200

1.64. ЈУ ОШ ,,Џакуле“ Грачаница Замјена столарије у подручној школи Бук 10.000 821600
Видео надзор у подручној школи Пријеко Брдо 6.000 821300

 1.65. ЈУ МСШ Лукавац Постављање ивичњака испред улаза школе и постављање 
тлакаваца дебљине 6 цм 15.200 821200

1.66. ЈУ ОШ ,,Лукавац Мјесто“ Лукавац Замјена унутрашње столарије 30.000 821600
УКУПНО: 3.410.030  

2. Уред Премијера   

2.1.
 

Набавка рачунарске опреме 6.000 821300

2.2. Набавка канцеларијске опреме 3.000 821300

УКУПНО: 9.000  

3. Министарство унутрашњих послова   

3.1. Управа полиције Набавка опреме 3.000.000 821300

УКУПНО: 3.000.000  

4. Кантонална управа за инспекцијеске послове   

4.1.  Набавка моторних возила 55.000 821300
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4.2.  Набавка рачунарске опреме 10.000 821300

4.3.  Набавка канцеларијског инвентара 5.000 821300
4.4.  Набавка клима уређаја и опреме 4.000 821300

УКУПНО: 74.000  

5. Министарство за борачка питања   

5.1.
 

Набавка канцеларијског намјештаја 10.000 821300

5.2. Набавка рачунарске опреме 5.000 821300

УКУПНО: 15.000  

6. Кантонална управа цивилне заштите   

6.1.

 

Мултифункционални апарат (копир апарат, мрежни 
принтер и скенер) 4.000 821300

6.2. Канцеларијски намјештај 1.000 821300

6.3. Набавка Microsoft Office лиценци 2.000 821500

УКУПНО: 7.000  

7. Скупштина Тузланског кантона   
7.1.  Копир апарат 2.000 821300
7.2. Фотографски апарат 2.500 821300

УКУПНО: 4.500  

8. Министарство трговине, туризма и саобраћаја   
8.1.  Набавка рачунарске опреме 4.000 821300
8.2. Набавка канцеларијске столице 500 821300

УКУПНО: 4.500  

9. Кантонална дирекција робних резерви   
9.1.  Набавка клима уређаја 1.000 821300
9.2. Набавка рачунарске опреме (штампач) 250 821300

УКУПНО: 1.250  

10. Педагошки завод Тузланског кантона   
10.1.

 

Набавка усисивача за прашину 400 821300

10.2.

ОПИС информациони систем: Рачунар сервер - 1 комад, 
Оперативни систем за сервер - 1 комад, Уређај за 
скенирање и дигитализацију тестне документације - 2 
комада

20.000 821300

УКУПНО: 20.400  

11. Министарство здравства   

11.1.
 

Израда Стратегије развоја здравственог система на 
Тузланском кантону за период 2022-2027. година 15.000 821500

11.2. Набавка клима уређаја 800 821300
11.3. Набавка рачунарске опреме (штампач 2 ком) 500 821300

УКУПНО: 16.300  
12. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде   

12.1.

 

Набавка рачунарске и друге опреме (рачунара, скенера, 
принтера, пројектора и друге опреме) 10.000 821300

12.2. Набавка мултифункционалног копир апарата 1.800 821300
12.3. Набавка антивирус програма инсталација 1.200 821500
12.4. Набавка канцеларијског намјештаја 7.020 821300

УКУПНО: 20.020  
13. Пољопривредни завод   

13.1.

 

Набавка средстава у облику права (наставак 
акредитације) 25.000 821500

13.2. Баждарење, колибрација и набавка нових уређаја за 
агропеделошку лабораторију у поступку акредитације 20.000 821300

13.3. Аромереоролошке станице за ИПС 25.000 821300
13.4. Феромонске клопке за праћење штетника 7.800 821300
13.5. Набавка lactocoredera за узгојно селекцијску службу 20.000 821300
13.6. Набавка опреме за оцјену екстеријера домаћих животиња 3.000 821300

УКУПНО: 100.800  

14. Кантонална управа за шумарство   

14.1.

 

Набавка рачунара, скенера, принтера 7.000 821300

14.2. Набавка канцеларијских столова и столица 3.000 821300

14.3. Набавка антивирусних програма 6 инсталација 400 821500

УКУПНО: 10.400  
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15. Министарство финансија   

15.1.
 

Реконструкција дијела вањске и унутрашње столарије у 
згради Министарства финансија 5.900 821600

15.2. Набавка полица за архивирање и чување документације 17.000 821300

УКУПНО: 22.900  

16. Министарство привреде   

16.1.

 

Набавка рачунарске опреме 3.000 821300

16.2. Имплементација ,,Active Directory“ и локалне сервер 
домене 6.000 821500

16.3.

Набавка hardwear firewall-а са трогодишљом 
лиценцом (AMP, IPS i URL), у пакету са антивирусом са 
субскрипцијом на 12 мјесеци, те два access point wireless 
router-а са уграђеним wireless контролором

6.000 821300

УКУПНО: 15.000  

17. Министарство правосуђа и управе   

17.1. Министарство правосуђа и управе

Набавка канцеларијског намјештаја 5.000 821300

Набавка рачунарске опреме (1 рачунар и 4 
мултифункционална принтера) 7.000 821300

Реконструкција 2 канцеларије на II спрату 2.500 821600
Замјена подних облога 7.000 821600

17.2. Кантонални завод за пружање правне 
помоћи Набавка канцеларијског намјештаја 1.000 821300

17.3. Одгојни центар Тузланског кантона Санација тоалета мушки/женски 25.000 821500

17.4. Кантонални суд у Тузли

Набавка клима уређаја 1.200 821300
Набавка копир апарата 5.000 821300
Набавка протупожарног апарата С-50 800 821300
Набавка апарата за контролу уласка/изласка 
запосленика 4.000 821300

17.5. Општински суд у Тузли

Набавка и уградња 4 чајне кухиње 10.000 821300
Набавка рачунарске опреме 15.000 821300
Набавка 2 скенера 10.307 821300
Набавка стропног пројектора и зидног платна 1.700 821300
Набавка копир апарата 3.000 821300
Набавка 2 касе са сигурносним системом за чување 
одузетих предмета, тестамената и осталих предмета који 
захтијевају заштиту

10.000 821300

17.6. Општински суд у Живиницама

Набавка клима уређаја 20.000 821300
Реконструкција крова зграде суда Одјељење суда Кладањ 30.000 821600
Замјена унутрашње столарије - врата 8.000 821600
Реконструкција подних облога у ходницима зграде суда 6.500 821600
Изградња стазе за кретање инвалидних лица у приземљу 
зграде 3.000 821600

17.7. Општински суд у Градачцу Набавка рачунарске опреме 10.000 821300

17.8. Општински суд у Грачаници

Набавка рачунарске опреме 5.000 821300

Набавка клима уређаја 6.000 821300

Изградња стазе за инвалиде 12.000 821600
Реконструкција постојећих степеница и изградња нових 15.500 821600

17.9. Општински суд у Калесији
Набавка намјештаја (полица за архиву) 2.500 821300
Набавка рачунарске опреме 4.500 821300
Набавка службеног возила 29.500 821300

17.10. Општински суд у Лукавцу

Изградња нове зграде (накнаде за издавање дозвола за 
градњу) 100.000 821200

Набавка канцеларијског намјештаја - инфо пулт и клима 
уређаја 12.000 821300

Замјена подних облога и степеница на улазу у зграду 14.000 821500

Реконструкција електроинсталација 18.000 821500

17.11. Општински суд у Бановићима

Набавка 1 копир апарата 5.000 821300

Набавка 5 клима уређаја 5.000 821300
Набавка намјештаја за чајну кухињу, дактило столица, 
ормара 10.000 821300

17.12. Општински суд у Сребренику Доградња II спрата на згради суда 100.000 821600
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17.13. Кантонално тужилаштво
Набавка опреме 25.000 821300

Реконструкција просторије и опремање сигурносне собе 
за чување тајних података 20.000 821600

17.14. Кантонално правобранилаштво Набавка принтера 2.000 821300
УКУПНО: 572.007  

18. Министарство за културу, спорт и младе   
18.1.

 
Набавка рачунара и рачунарске опреме 3.000 821300

18.2. Набавка намјештаја (касете, ормари, комоде) 4.000 821300
18.3. Набавка копир апарата 3.000 821300

УКУПНО: 10.000  
19. ЈУ Музеј источне Босне   

19.1.

 

Рачунарска опрема (монитори, централне јединице, 
тастатуре, оптички мишеви, звучници и др.) 6.000 821300

19.2. Намјештај (полице и сталаже за депое, конференцијске 
столице) 8.000 821300

19.3. Музејске изложбене витрине 20.000 821300

19.4. Надзор грађевинских радова на започетој реконструкцији 
зграде 10.000 821500

19.5. Наставак грађевинских радова на започетој 
реконструкцији зграде 130.000 821600

УКУПНО: 174.000  
20. ЈУ Архив ТК   

20.1.  Замјена врата на објекту Архива у улици Фрање Ледера 1 
у Тузли (објекат је у власништву града Тузле) 6.000 821500

УКУПНО: 6.000  
21. ЈУ Народно позориште Тузла   

21.1.
 

Наставак радова на реконструкцији WC-а за публику 11.000 821600
21.2. Наставак радова на реконструкцији система гријања 7.000 821600
21.3. Набавка опреме (рачунарска опрема) 4.000 821300

УКУПНО: 22.000  
22. ЈУ Босански културни центар ТК   

22.1.  Набавка опреме за гријање и хлађење са реконструкцијом 
система за климатизацију на објекту БКЦ ТК 30.000 821300

УКУПНО: 30.000  
23. ЈУ Завод за заштиту и коришћење културно-историјског и природног наслијеђа ТК   

23.1.

 

Набавка намјештаја (полице за библиотечки фонд, 
ролетне за канцеларију и др.) 3.000 821300

23.2.
Улагања у туђа стална средства (замјена вањске 
столарије на дијелу објекта ЈУ ОШ Мејдан у Тузли, I 
павиљон - I спрат, које користи Завод)

27.000 821500

УКУПНО: 30.000  
24. ЈУ Народна и универзитетска библиотека ,,Дервиш Сушић“ Тузла   

24.1.

 

Набавка и уградња система видеонадзора 5.000 821300

24.2. Набавка рачунарске опреме 3.000 821300

24.3. Реконструкција WC-а 10.000 821600

  УКУПНО: 18.000  

25. Уред Владе   

25.1.

 

Набавка канцеларијског намјештаја 6.000 821300

25.2. Набавка рачунарске и друге опреме 2.000 821300

25.3. Правна база података - лиценце 3.500 821500

УКУПНО: 11.500  

26. Министарство за рад, социјалну политику и повратак   

26.1.

 

Набавка рачунарске опреме (рачунари, штампачи и 
скенер) 3.000 821300

26.2. Набавка канцеларијског намјештаја (столови, столице, 
наткасне, витрина) 7.750 821300

26.3. Инсталирања локалне рачунарске мреже и набавка 
потрошног материјала за исту 8.500 821300

УКУПНО: 19.250  

27. Уред за заједничке послове кантоналних органа   

27.1.
 

Набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме 15.000 821300

27.2. Набавка и испорука канцеларијског намјештаја 2.000 821300
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УКУПНО: 17.000  

28. Влада Тузланског кантона   

28.1.  
Куповина градског грађевинског земљишта неопходног 
за реализацију пројекта реконструкције пословне зграде 
Владе Тузланског кантона

350.000 821100

УКУПНО: 350.000  

 РАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 7.990.857  

 НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 509.143  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЕКОНОМСКИ КОД ПЛАН РАСПОРЕЂЕНА  
СРЕДСТВА

НЕРАСПОРЕЂЕНА  
СРЕДСТВА

821100 - Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада 350.000 350.000 0

821200 - Набавка грађевина 1.377.020 1.377.020 0

821300 - Набавка опреме 4.284.000 4.031.537 252.463

821500 - Набавка сталних средстава у облику права 581.280 389.600 191.680

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање 1.907.700 1.842.700 65.000

УКУПНО 8.500.000 7.990.857 509.143

II
Реализација средстава планираних овим програмом врши се посебним одлукама Владе Тузланског кантона на 

приједлог корисника средстава из тачке I овог програма, уз претходно прибављену сагласност Министарства финансија.

III
За реализацију овог програма задужује се Министарство финансија које ће, након доношења одлуке из тачке II овог 

програма, извршити пренос средстава у оперативном плану на организациони и економски код дефинисан одлуком о 
одобравању средстава, не доводећи у питање исплате приоритета утврђених Законом о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину.

IV
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Програм  распореда средстава са потрошачке јединице 11010002 - 

Капитални издаци за кориснике буџетских средстава („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/22, 7/22, 9/22 и 12/22).

V
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: 02/1-11-16088-1/22
 Тузла, 07.07.2022. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

Ирфан Халилагић,с.р.

724
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020040 – ЈУ ОШ „Миладије“ 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, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Миладије“ Тузла.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.
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Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11- 15876/22
Тузла, 04.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

725
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020073 – ЈУ ОШ „Стјепан Поље“ 
Грачаница, у дијелу распореда расхода из буџета ( Извор 
10) у износу од 2.000,00 КМ. 

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0007, функционални код 1011    600,00 КМ
613200 - Издаци за енергију, функционални код 0912
                                                                            600,00 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услуге,
               функционални код 0912                    800,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0005, функционални код 1030
                                                                         2.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ „Стјепан Поље“ Грачаница.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-15876-1/22
Тузла, 04.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

726
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 
(3) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2022. 
годину (,,Службене новине Тузланског кантона”, бр. 23/21 и 
8/22) министар финансија доноси 

РЈЕШЕЊЕ
 о унутрашњој прерасподјели издатака

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину 

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних 

издатака у Буџету Тузланског кантона за  2022. годину 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 23/21 и 8/22), 
на потрошачком мјесту 11010002 – Капитални издаци за 
кориснике буџетских средстава, у дијелу распореда расхода 
из буџета (Извор 10) у износу од 899.720,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних издатака извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економских кодова:

821300 - Набавка опреме, функционални код 0111
                                                                     550.000,00 КМ
821500 - Набавка сталних средстава у облику права,
функционални код 0111                            349.720,00 КМ

у корист економских кодова:
821200 - Набавка грађевина, функционални код 0111
                                                                     862.020,00 КМ
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање, 
               функционални код 0111               37.700,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

 Број: 07/1-11- 16098/22 
 Тузла, 06.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

727
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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), 
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на потрошачком мјесту 24020054 – ЈУ ОШ „Хусино“ Хусино, 
Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у 
износу од 1.000,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0004, функционални код 0912
                                                                         1.000,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0003, функционални код 0912                                                                                                                                             
                                                                         1.000,00 КМ 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и  ЈУ ОШ 
„Хусино“ Хусино,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- 16172/22
Тузла, 07.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

728
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24030023 – ЈУ Бехрам-бегова 
медреса, Тузла у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 
10) у износу од 1.728,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
                АА0007, функционални код 1011
                                                                         1.728,00 КМ

у корист економског  кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0005, функционални код 1030
                                                                         1.728,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ Бехрам-бегова медреса, Тузла.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Број: 07/1-11-16172-1/22
Тузла, 07.07.2022. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

729
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24030001 – ЈУ МСШ Бановићи, у 
дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у износу од 
2.600,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
 на терет економских кодова:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0006, функционални код 1011  
                                                                         1.000,00 КМ
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
               функционални код 0922                 1.600,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0003, функционални код 0922
                                                    2.600,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ МСШ 
Бановићи.

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: 07/1-11-16172-2/22 
Тузла, 07.07.2022. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.
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730
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020025 – ЈУ ОШ „Добошница“ 
Лукавац, 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:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0006, функционални код 1011
                                                                            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 „Добошница“ 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: 07/1-11-16172-3/22
Тузла, 07.07.2022. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

731
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020076 – ЈУ ОШ „Горња Ораховица“ 
Грачаница, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) 
у износу од 572,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економских кодова:

613200 - Издаци за енергију, функционални код 0912
                                        190,00 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услуге, функционални
               код 0912                                              182,00 КМ
614200  -Текући трансфери појединцима, функционални
                код 0960                                             200,00 КМ  

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0003, функционални код 0912
                         572,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство образовања и 
науке и ЈУ ОШ „Горња Ораховица“ Грачаница.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-16172-4/22 
Тузла, 07.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

732
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 32020002 – ЈУ Музеј источне Босне, 
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 економских кодова:

611100 - Бруто плаће и накнаде плаћа, функционални 
                код 0820                                          1.000,00 КМ
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
АА0007,функционални код 1011                 1.000,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,субаналитика
              АА0005, функционални код 1030
                                                                         2.000,00 КМ
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III
За реализацију овог рјешења задужују се 

Министарство финансија, Министарство за културу, 
спорт и младе и ЈУ Музеј источне Босне.

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: 07/1-11-16181/22
Тузла, 07.07.2022. године 

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

733
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 32020006 – ЈУ Завод за 
заштиту културно-историјског и природног наслијеђа 
ТК, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у 
износу од 700,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613700 - Издаци за текуће одржавање функционални 
               код 0820                                              700,00 КМ

у корист економског кода:
613100 -Путни трошкови, функционални код 0820
                                                                            700,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство за културу, спорт и младе и 
ЈУ Завод за заштиту културно-историјског и природног 
наслијеђа ТК.

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: 07/1-11-16181-1/22 
Тузла, 07.07.2022. године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

734
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 30010001 – Педагошки завод 
Тузланског кантона, у дијелу распореда расхода из буџета 
(Извор 10) у износу од 10.190,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611100 - Бруто плате и накнаде плата,функционални
                код 0912                                        10.190,00 КМ

у корист економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге, функционални 
               код 0912                                         10.190,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија и Педагошки завод Тузланског кантона.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-16311/22
Тузла, 08.07.2022.године

МИНИСТАР

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

735
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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), Влади Тузланског кантона на потрошачком мјесту 
11010003 –  Трошкови манифестација, у дијелу распореда 
расхода из буџета (Извор 10) у износу од 6.000,00 КМ.
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II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин: 
на терет економских кодова:

614100 - Текући трансфери другим нивоима власти и 
фондовима функционални код 0820
                                                                         2.000,00 КМ
614500 - Субвенције приватним  предузећима и 
предузетницима, функционални код 0820
                                                                         4.000,00 КМ

у корист економског кода:
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, 
функционални код 0820                                6.000,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија и Влада Тузланског кантона.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-16312/22
Тузла, 08.07.2022.године 

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

736
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020079 – ЈУ ОШ „Соко“ Грачаница, 
у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у износу од 
200,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0007, функционални код 1011
                                                                            200,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0003, функционални код 0912
                                                                            200,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Соко“ Грачаница.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-16313/22
Тузла, 08.07.2022.године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

737
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020075 – ЈУ ОШ „Ораховица“ 
Ораховица Доња, Грачаница, у дијелу распореда расхода из 
буџета (Извор 10) у износу од 4.276,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин:
на терет економских кодова:

611200 - Накнаде трошкова запослених,субаналитика
               АА0007, функционални код 1011
                                                                              70,00 КМ
613200 - Издаци за енергију, функционални код 0912
                                                                            306,00 КМ
613300 - Издаци за комуникацију и комуналне услуге, 
               функционални код 0912                    300,00 КМ
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
          функционални код 0912                    300,00 КМ
613700 - Издаци за текуће одржавање функционални
               код 0912                                              300,00 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услуге, функционални
              код 0912                    1.000,00 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услуге – 
субаналитика АА0009 посебна накнада  за   
подстицање рехабилитације и запошљавања лица са 
инвалидитетом, функционални код 0912
                                                                         2.000,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,  субаналитика
               АА0005, функционални код 1030
                                                                         4.276,00 КМ 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

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

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-16313-1/22
Тузла,08.07.2022.године 

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

738
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020009 – ЈУ ОШ „Хамдија 
Крешевљаковић“ Камбери, Градачац, у дијелу распореда 
расхода из буџета (Извор 10) у износу од 87,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика 
               АА0005, функционални код 1030
                                                                              87,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0003, функционални код 0912
                                                                              87,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац.

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- 16507/22
Тузла, 13.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

739
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020087 –  ЈУ ОШ „Свети Фрањо“ 
Тузла, у дијелу властитих средстава (Извор 20) у износу од 
120,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
               функционални код 0912                    120,00 КМ

у корист економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге,
 функционални код 0912                                  120,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и  ЈУ ОШ 
„Свети Фрањо“ 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- 16507-1/22
Тузла, 13.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

740
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020057 – ЈУ ОШ „Пасци“ Тузла, у 
дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) у износу од 
107,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин: 
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на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0002, функционални код 0912
                                                                            107,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0003, функционални код 0912
                                                                            107,00 КМ 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и  ЈУ ОШ 
„Пасци“ 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- 16507-2/22
Тузла, 13.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

741
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020077 – ЈУ ОШ „Доборовци“ 
Грачаница, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 10) 
у износу од 80,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

613900 - Уговорене и друге посебне услуге, функционални
               код 0912                                                80,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0003, функционални код 0912
                                                                              80,00 КМ 

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Доборовци“ Грачаница.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ,,Службеним новинама Тузланског кантона”.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 07/1-11-16507-3/22 
Тузла, 13.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

742
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 

РЈЕШЕЊЕ
 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 24020066 – ЈУ ОШ „Грачаница“ 
Живинице, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор 
10) у износу од 27,00 КМ.

II
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на 

сљедећи начин: 
на терет економског кода:

611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
               АА0005, функционални код 1030
                                                                              27,00 КМ 

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
                АА0003, функционални код 0912
            27,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се Министарство 

финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ 
„Грачаница“ 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: 07/1-11-16507-4/22
Тузла, 13.07.2022. године

МИНИСТАР 

Суад Мустајбашић, 
дипл.ецц.,с.р.

743
На основу члана 56. Закона о организацији органа 

управе у Федерацији Босне и Херцеговине (‘’Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 35/05), 
члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину („Службене новине Тузланског 
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кантона“, бр. 23/21 и 8/22) и Поглавља III тачка 2. Табела 
1. редни број 3. Програма мјера здравствене заштите 
животиња на подручју Тузланског кантона за 2022. годину,  
број: 04/1-20-014247-22 од 13.06.2022. године, на који 
је Влада Тузланског кантона дала сагласност Одлуком, 
број: 02/1-20-14242-1/22 од 21.06.2021. године, а у вези 
са Правилником о поступку исплате надокнаде штете 
за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 
98/12 и 88/18, у даљем тексту: Правилник) и чланом 124. 
Закона о ветеринарству („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде доноси 

О Д Л У К У
о накнади за еутаназиране животиње на подручју 

Тузланског кантона за 2022. годину

I
Овом одлуком одобрава се финансирање мјера 

здравствене заштите животиња на подручју Тузланског 
кантона, „Накнада за еутаназиране животиње“, на 
подручју Тузланског кантона за 2022. годину, из средстава 
планираних Буџетом Тузланског кантона за 2022. годину, 
раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто 0001, у износу од 
30.000,00 КМ (словима: тридесет хиљада конвертибилних 
марака и 00/100).

II 
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из 

средстава предвиђених Програмом мјера здравствене 
заштите животиња на подручју Тузланског кантона за 
2022. годину  поглавље III, тачка 2. Расходи, Табела1. редни 
број 3. „Накнада за еутаназиране животиње“.

III
Средства ће се дозначити корисницима, након 

што изврше мјере које је рјешењем наложио Главни 
Федерални ветеринарски инспектор.

Власник подноси образац захтјева уз који прилаже 
слиједећу документацију: 

а) Потврдан лабораторијски налаз;
б) Рјешење надлежног ветеринарског инспектора 

којим се налаже спровођење мјера;
ц) Записник комисије о извршеној еутаназији и 

нешкодљивом уклањању;
д) Записник комисије о процјени вриједности 

животиња и предмета;
e) Пасош животиње;
ф) Доказ о проведеним мјерама за претходну годину;
г) Доказ да је на пчелињаку у периоду март/април 

2022. године обављен клинички преглед пчелињака;
х) Копија личне карте;
и) Копија жиро-рачуна.

IV
Поступак за исплату надокнаде покреће се на захтјев 

власника. Захтјев се подноси Кантоналном Министарству 
у року од седам дана од дана извршења нешкодљивог 
уклањања животиње. 

V
Након проведеног поступка за утврђивање права на 

надокнаду штете 50% средства обезбјеђује и исплаћује 
Кантонално Министарство. 

 На основу документације из члана 7. Правилника и 
рјешења Кантоналног Министарства о праву власника на 
надокнаду, Федерално министарство исплаћује власнику 
преосталих 50% од процијењене вриједности животиње.

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског 
кантона и Министарство финансија Тузланског кантона.

VI
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности 

Владе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у 
‘’Службеним новинама Тузланског кантона’’.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-015888-22
Датум: 21.06.2022. године

МИНИСТАР

Емир Бегић, 
дипл.ецц., с.р.

744
На основу члана 56. Закона о организацији органа 

управе у Федерацији Босне и Херцеговине (‘’Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 35/05), 
члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 23/21 и 8/22) и Поглавља III тачка 2. Табела 
1. редни број 6,  Програма мјера здравствене заштите 
животиња на подручју Тузланског кантона за 2022. годину,  
број: 04/1-20-014247-22 од 13.06.2022. године, на који 
је Влада Тузланског кантона дала сагласност Одлуком, 
број: 02/1-20-14242-1/22 од 21.06.2022. године, а у вези 
са Правилником о поступку исплате надокнаде штете 
за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 
98/12 и 88/18,у даљем тексту: Правилник) и чланом 124. 
Закона о ветеринарству („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде доноси 

О Д Л У К У
о трошковима еутаназије животиња на подручју 

Тузланског кантона за 2022. годину

I
Овом одлуком одобрава се финансирање мјера 

здравствене заштите животиња на подручју Тузланског 
кантона, накнада за трошкове еутаназије животиња на 
подручју Тузланског кантона за 2022. годину, из средстава 
планираних Буџетом Тузланског кантона за 2022. годину, 
раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто 0001, у износу од 
10.000,00 КМ (словима: десет хиљада конвертибилних 
марака и 00/100).

II 
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из 

средстава предвиђених Програмом мјера здравствене 
заштите животиња на подручју Тузланског кантона за 
2022. годину, поглавље III, тачка 2. Расходи, Табела 1. редни 
број 6. „Трошкови еутаназије животиња“.

III
Средства  ће се дозначити ветеринарским 

организацијама које посједују важеће рјешење о 
испуњавању прописаних услова за обављање наведених 
послова, након што изврше мјере које је рјешењем наложио 
Кантонални ветеринарски инспектор Кантоналне управе 
за инспекцијске послове Тузла.
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Ветеринарска станица подноси образац захтјева уз 
који прилаже сљедећу документацију: 

а) Фактуру која садржи цијену и количину утрошеног 
средства те обрачун рада доктора вет. медицине и вет. 
техничара по јединици мјере проведених на пословима 
еутаназије животиње (из обрачуна изоставити обрачун 
јединичног времена рада проведеног на  обављању 
послова ДДД након извршене еутаназије),

б) Фискални рачун,
ц) Цјеновник ветеринарске организације,
д) Рјешење Кантоналног ветеринарског инспектора, 
е) Записник о извршеним мјерама по налогу 

Кантоналног ветеринарског инспектора,
ф)Налаз надлежне установе која је вршила 

дијагностичко испитивање,
г) Копија жиро-рачуна.

IV
Поступак за исплату надокнаде покреће се на захтјев 

ветеринарске станице. Захтјев се подноси Кантоналном 
Министарству у року од петнаест дана од дана извршења 
нешкодљивог уклањања животиње. 

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског 
кантона и Министарство финансија Тузланског кантона.

VI
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности 

Владе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у 
‘’Службеним новинама Тузланског кантона’’.

Босна и Херцеговина  
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-015901-22
Датум: 21.06.2022. године

М И Н И С Т А Р

Емир Бегић, 
дипл.ецц., с.р.

745
На основу члана 56. Закона о организацији органа 

управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05) члана 
72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона 
за 2022. годину („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 23/21 и 8/22) и Поглавља III тачка 2. Табела 1. редни 
број 2. Програма мјера здравствене заштите животиња 
на подручју Тузланског кантона за 2022. годину, број: 
04/1-20-014247/22 од 13.06.2022. године, на који је Влада 
Тузланског кантона дала сагласност Одлуком број: 02/1-
20-14242-1/22 од 21.06.2021. године, а у вези са чланом 124. 
Закона о ветеринарству („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде доноси 

О Д Л У К У
о суфинансирању мјера здравствене заштите животиња, 

на подручју Тузланског кантона за 2022. годину

I
Овом одлуком одобрава се суфинансирање мјера 

здравствене заштите животиња, на подручју Тузланског 
кантона, за 2022. годину, из средстава планираних 

Буџетом Тузланског кантона за 2022. годину, раздјел 14, 
глава 01, потрошачко мјесто 0001 и то у износу од  1.500,00 
КМ (словима: хиљаду пет стотина конвертибилних 
марака и 00/100) за вакцинацију свиња против класичне 
куге свиња, како слиједи:

a) 3,00 КМ (словима: три конвертибилне марке и 
00/100) по грлу за вакцинацију свиња против класичне 
куге свиња. 

II
Средства ће се дозначити ветеринарским 

организацијама које посједују важеће рјешење о 
испуњавању прописаних услова за обављање наведених 
послова, након што изврше вакцинацију свиња против 
класичне куге свиња, на подручју епизоотиолошке 
јединице (општине/града) на којој је ветеринарска 
организација регистрована.

III
Суфинансирање мјера из тачке I ове одлуке проводиће 

се за сва грла, која буду вакцинисана у периоду од дана 
добивања сагласности Владе Тузланског кантона на 
Програм мјера здравствене заштите животиња на 
подручју Тузланског кантона за 2022. годину а након 
што се изврши провјера достављених захтјева и када се 
стекну услови за уредан број грла, у складу са расподјелом 
предвиђеном у Поглављу III Табела 2. Програма мјера 
здравствене заштите животиња на подручју Тузланског 
кантона за 2022. годину.

IV
За исплату средстава из тачке I ове одлуке, ветеринарске 

организације које посједују важеће рјешење о испуњавању 
прописаних услова за обављање наведених послова су 
дужне поднијети захтјев Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Тузланског кантона, најкасније 
до 30.10.2022. године.

Уз захтјев, из претходног става, потребно је доставити:
а) Фискални рачун,
б) Извјештај о извршеној вакцинацји свиња на 

Образац број 7, 
ц) Извјештај о извршеној вакцинацији у електронској 

форми (EXCEL) на ЦД-у са  обавезно  евидентираном 
старости и сполом животиње,

д) Потврду о извршеној мјери вакцинације свиња 
против класичне куге свиња (копија) потписану од 
стране власника,

е) Потврду о проведеним обавезним мјерама (прилог 
V програма Уреда за ветеринарство).

V
Ветеринарске организације су дужне власнику 

животиње издати нумерисану (оригинал) потврду о 
извршеној мјери вакцинације свиња против класичне куге 
свиња, непосредно послије провођења мјере, која мора 
садржавати сљедеће податке: име и презиме власника, 
адресу, бројеве ушних маркица вакцинисаних грла, датум 
вакцинације, назив вакцине, спол и старост животиње.

Ветеринарске организације су дужне власнику 
животиње издати потврду о проведеним обавезним мјерама 
(прилог V програма Уреда за ветеринарство).

VI
Инспекцијски надзор вршиће Кантонални 

ветеринарски инспектор, у складу са оперативним планом 
Кантоналне управе за инспекцијске послове Тузланског 
кантона. 

Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде ће, примјеном методе случајног узорка 
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или властите процјене, затражити вршење инспекцијског 
надзора.

Кантонални ветеринарски инспектор дужан је, у вези са 
сваким појединачним захтјевом за вршење инспекцијског 
надзора, доставити Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Тузланског кантона записник 
о извршеном инспекцијском надзору, најкасније у року од 
седам дана од дана запримања захтјева.  

VII
У случају када Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Тузланског кантона утврди 
да је одређена ветеринарска организација, приликом 
подношења захтјева за исплату средстава за обављену 
вакцинацију из тачке I ове одлуке, поднијела или 
предочила лажне податке или исправе или прешутила 
одређене околности и чињенице, о наведеном ће 
обавијестити Кантоналног ветеринарског инспектора, 
ради утврђивања и изрицања управних или других мјера.

Уколико Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Тузланског кантона утврди да је радњама 
из става (1) овог члана остварена незаконита корист, 
покренуће и провести поступак за поврат незаконито 
стечених средстава.

VIII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског 
кантона и Министарство финансија Тузланског кантона.

IX
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности 

Владе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у 
,,Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-015877/22 
Датум: 21.06.2022. године

М И Н И С Т А Р

Емир Бегић,
 дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа 

управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05), 
члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 23/21 и 8/22) и Поглавља III, тачка 2. Расходи, 
Табела 1. редни број 4., Програма мјера здравствене заштите 
животиња на подручју Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 04/1-20-014247/22 од 13.06.2022. године, на који је 
Влада Тузланског кантона дала сагласност Одлуком број: 
02/1-20-14242-1/22 од 21.06.2022. године, а у вези са 
чланом 124. Закона о ветеринарству („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 46/00), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

О Д Л У К У
о финансирању мјера здравствене заштите животиња, 

на подручју Тузланског кантона за 2022. годину  по 
наредби Кантоналне управе за инспекцијске послове 
Тузланског кантона и трошкови мјера ветеринарског 

јавног здравства

I
Овом одлуком одобрава се финансирање мјера 

здравствене заштите животиња, на подручју Тузланског 
кантона, за 2022. годину, по наредби Кантоналне управе за 
инспекцијске послове Тузланског кантона (ветеринарског 
инспектора), из средстава планираних Буџетом Тузланског 
кантона за 2022. годину, раздјел 14, глава 01, потрошачко 
мјесто 0001, у износу од 20.000,00 КМ (словима: двадесет 
хиљада конвертибилних марака  и 00/100).

II 
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из 

средстава предвиђених Програмом мјера здравствене 
заштите животиња на подручју Тузланског кантона за 2022. 
годину поглавље III, тачка 2. Расходи, Табела1. редни број. 4 
„Трошкови провођења мјера здравствене заштите животиња 
по наређењу Кантоналне управе за инспекцијске послове 
Тузланског кантона и трошкови мјера ветеринарског јавног 
здравства“, на подручју Тузланског кантона за 2022. годину.

III
Средства ће се дозначити корисницима, након што 

изврше мјере које је рјешењем наложио Кантонални 
ветеринарски инспектор Кантоналне управе за 
инспекцијске послове Тузланског кантона и поднесу захтјев 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство) у 
прописаним роковима.

Уз захтјев, из претходног става, потребно је доставити:
а) Фактуру,
б) Фискални рачун,
ц) Цјеновник ветеринарске организације,
д) Рјешење Кантоналног ветеринарског инспектора, 
е) Записник о извршеним мјерама по налогу Кантоналног 

ветеринарског инспектора,
ф) Налаз надлежне установе која је вршила дијагностичко 

испитивање.

IV
За исплату средстава из тачке II ове одлуке, 

ветеринарске организације са подручја Тузланског кантона 
које имају рјешење овог Министарства о испуњавању 
услова у погледу простора, кадра и ветеринарско техничке 
опреме за обављање послова ветеринарске дјелатности, 
су дужне поднијети захтјев Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Тузланског кантона, најкасније 
10 дана од дана извршене мјере.

За исплату средстава из тачке II ове одлуке, овлашћени 
ветеринарски лабораторији са подручја Тузланског 
кантона дужни су поднијети захтјев овом Министарству на 
крају сваког мјесеца.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

и Министарство финансија Тузланског кантона.

VI
Ова одлука ступа на снагу даном добивања 

сагласности Владе Тузланског кантона на Програм, а 
биће објављена у ,,Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-015896/22
Датум: 21.06.2022. године

М И Н И С Т А Р

Емир Бегић, 
дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 56. Закона о организацији органа 

управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05) члана 
72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона 
за 2022. годину („Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 23/21 и 8/22) и Поглавља III тачка 2. Табела 1. редни 
број 1., Програма мјера здравствене заштите животиња 
на подручју Тузланског кантона за 2022. годину, број: 
04/1-20-014247/22 од 13.06.2022. године, на који је Влада 
Тузланског кантона дала сагласност Одлуком број: 02/1-
20-14242-1/22 од 21.06.2022. године, а у вези са чланом 124. 
Закона о ветеринарству („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 46/00), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде доноси 

О Д Л У К У
о подмирењу дијела трошкова за вјештачко 

осјемењивање крава на подручју 
Тузланског кантона за 2022. годину

I
Овом одлуком одобрава се суфинансирање дијела 

трошкова за вјештачко осјемењивање крава (први пута), на 
подручју Тузланског кантона за 2022. годину, из средстава 
планираних Буџетом Тузланског кантона за 2022. годину, 
раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто 0001 и то у износу 
од укупно 261.000,00 КМ (словима: двије стотине шездесет 
једну хиљаду конвертибилних марака и 00/100) и то: 

а) 18,00 КМ (словима: осамнаест конвертибилних 
марака и 00/100) по грлу за вјештачко осјемењивање крава, 
први пута, за период од 01.01.2022-30.11.2022. године.

II
Овом одлуком је обухваћена субвенција вјештачког 

осјемењивања крава, према пољопривредним 
произвођачима, и то посредством ветеринарских станица, 
на начин да се за период од 01.01.2022-30.11.2022. године 
крајњи износ цијене вјештачког осјемењивања први пута 
према пољопривредном произвођачу умањује за 18,00 КМ.

 Цјеновник ветеринарске станице која врши вјештачко 
осјемењивање мора бити усклађен са Цјеновником 
„минималних и максималних цијена ветеринарских услуга 
на територији Федерације Босне и Херцеговине“ усвојеним 
од стране Ветеринарске коморе ФБиХ, односно максимални 
износ цијене вјештачког осјемењивања износи 40,00 КМ.

III
Средства ће се дозначити ветеринарским 

организацијама које посједују важеће рјешење о 
испуњавању прописаних услова за обављање наведених 
послова, након што изврше вјештачко осјемењивање и 
поднесу захтјев Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Министарство) са прописаном документацијом.

IV
За исплату средстава из тачке I ове одлуке, ветеринарске 

организације су дужне поднијети захтјев Министарству, 
најкасније до 10.07.2022. године за грла осјемењена од 
01.01.2022 – 30.06.2022 године, односно до 10.12.2022. 
године за грла осјемењена од 01.07.2022 -30.11.2022. године.

Уз захтјев, из претходног става, потребно је доставити:
а) Списак власника са бројем грла код којих је извршено 

вјештачко осјемењивање са наведеним бројем ушних 
маркица,

б) Списак власника са бројем грла код којих је извршено 
вјештачко осјемењивање са наведеним бројем ушних 
маркица у електронској форми (Excel),

ц) Фактуру и фискални рачун,
д) Фотокопију рачуна извршене услуге  као доказ о 

извршеној услузи и умањењу цијене према пољопривредном 
произвођачу.

V
Ветеринарске организације су дужне власнику 

животиње издати рачун о извршеној услузи.

VI
Инспекцијски надзор вршиће Кантонални ветеринарски 

инспектор, у складу са оперативним планом Кантоналне 
управе за инспекцијске послове Тузланског кантона. 

Министарство ће, примјеном методе случајног узорка 
или властите процјене, затражити вршење инспекцијског 
надзора.

Кантонални ветеринарски инспектор дужан је, у вези са 
сваким појединачним захтјевом за вршење инспекцијског 
надзора, доставити Министарству записник о извршеном 
инспекцијском надзору, најкасније у року од седам дана од 
дана запримања захтјева.  

VII
У случају када Министарство утврди да је одређена 

ветеринарска организација, приликом подношења захтјева 
за исплату средстава за обављено вјештачко осјемењивање 
из тачке I ове одлуке, поднијела или предочила лажне 
податке или исправе или прешутила одређене околности 
и чињенице, о наведеном ће обавјестити Кантоналног 
ветеринарског инспектора, ради утврђивања и изрицања 
управних или других мјера.

Уколико Министарство утврди да је радњама из става 
(1) овог члана остварена незаконита корист, покренуће и 
провести поступак за поврат незаконито стечених средстава.

VIII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

и Министарство финансија Тузланског кантона.

IX
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности 

Владе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у 
,,Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-015872/22 
Датум: 21.06.2022. године

МИНИСТАР

Емир Бегић, 
дипл.ецц.,с.р.

748
На основу члана 56. Закона о организацији органа 

управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05), 
члана 72. став 4. Закона о извршењу Буџета Тузланског 
кантона за 2022. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 23/21 и 8/22) и Поглавља III тачка 2. Табела 
1. редни број 5. Програма мјера здравствене заштите 
животиња на подручју Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 04/1-20-014247-22 од 13.06.2022. године, на који је 
Влада Тузланског кантона дала сагласност Одлуком број: 



Понедељак, 25.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 14 - Страна 1573Понедељак, 25.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 14 - Страна 1573

02/1-20-14242-1/22 од 21.06.2022. године, а у вези са 
чланом 124. Закона о ветеринарству („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 46/00), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

О Д Л У К У
о подмирењу трошкова провођења мјера дијагностичког 

испитивања на бруцелозу и туберкулозу мушких грла 
старијих од 12 мјесеци на подручју Тузланског кантона 

за 2022. годину

I
Овом одлуком одобрава се подмирење трошкова 

провођења мјера дијагностичког испитивања на бруцелозу 
и туберкулозу мушких грла старијих од 12 мјесеци, на 
подручју Тузланског кантона за 2022. годину, из средстава 
планираних Буџетом Тузланског кантона за 2022. годину, 
раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто 0001 и то у 
износу од 45.000,00 КМ (словима: четрдесет пет хиљада 
конвертибилних марака и 00/100). 

Подмирење трошкова у износу од 25,00 КМ вршиће се 
на начин да се:

а) ветеринарским организацијама исплаћује износ од 
20,00 КМ (узимање узорка за дијагностикчко испитивање 
на бруцелозу у износу од 5,00 КМ и 15,00 КМ за проведену 
мјеру туберкулинизације); 

б) овлашћеном лабораторију износ од 5,00 КМ по 
узорку за дијагностичко испитивање на бруцелозу. 

II 
Подмирење трошкова из тачке I ове одлуке проводиће 

се за сва мушка грла, старија од 12 мјесеци која се у датом 
тренутку налазе на фарми, узимајући у обзир да период 
од претходног испитивања не смије бити краћи од шест 
мјесеци.

За мушка грла која нису планирана за даљи узгој 
(клање и сл.) а млађа су од 12 мјесеци, трошак проведбе 
мјере туберкулинизације сноси власник, ако другачије није 
одређено, из разлога што је циљ мјере потицај грла за узгој.

Мушка грла за које власник има доказ да су слободна од 
туберкулозе неће бити обухваћена у дијелу који се односи 
на партиципацију туберкулинизације, него ће наведена 
грла бити обухваћена партиципацијом која се односи 
на дијагностичко испитивање на бруцелозу, за она грла 
старија од 12 мјесеци.

III
Средства ће се дозначити корисницима, на начин да 

ветеринарске организације које посједују важеће рјешење 
о испуњавању прописаних услова за обављање наведених 
послова, након што изврше мјере туберкулинизације и 
дијагностичког испитивања на бруцелозу, поднесу захтјев 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство) са 
прописаном документацијом.

За исплату средстава из тачке I ове одлуке, овлашћени 
ветеринарски лабораторији са подручја Тузланског 
кантона дужни су поднијети захтјев Министарству на 
крају сваког мјесеца и уз захтјев приложити прописану 
документацију.

IV
За исплату средстава из тачке I ове одлуке, ветеринарске 

организације су дужне поднијети захтјев Министарству.
Уз захтјев, из претходног става, потребно је доставити:
а) Табеларни приказ о извршеној мјери 

туберкулинизације (име и презиме, мјесто адреса, шифра 
имања, број ушне маркице животиње, старост изражена у 

мјесецима, спол, дебљина кожног набора прије апликације 
туберкулина и дебљина кожног набора након очитања 
реакције након 72 h и потписом власника на табели);

б) Табеларни приказ у електронској форми (Excel);
ц) Потврду о проведеним обавезним мјерама (прилог V 

програма Уреда за ветеринарство);
д) Лабораторијски налаз овлашћеног лабораторија 

са подручја Тузланског кантона о извршеној услузи 
дијагностичког испитивања на бруцелозу; 

е) Фактуру и фискални рачун за учињену услугу.
Овлашћени лабораториј уз захтјев, Министарству на 

крају сваког мјесеца подносе:
а) Налаз лабораторијског испитивања;
б) Спецификацију извршених услуга;
ц) Фактуру и фискални рачун.

V
Ветеринарске организације су дужне власнику 

животиње издати потврду о проведеним обавезним 
мјерама (прилог V програма Уреда за ветеринарство).

VI
Инспекцијски надзор вршиће Кантонални ветеринарски 

инспектор, у складу са оперативним планом Кантоналне 
управе за инспекцијске послове Тузланског кантона. 

Министарство ће, примјеном методе случајног узорка 
или властите процјене, затражити вршење инспекцијског 
надзора.

Кантонални ветеринарски инспектор дужан је, у вези са 
сваким појединачним захтјевом за вршење инспекцијског 
надзора, доставити Министарству записник о извршеном 
инспекцијском надзору, најкасније у року од седам дана од 
дана запримања захтјева.

VII
У случају када Министарство утврди да је одређена 

ветеринарска организација, приликом подношења 
захтјева за исплату средстава за обављено дијагностичко 
испитивање из тачке I ове одлуке, поднијела или предочила 
лажне податке или исправе или прешутила одређене 
околности и чињенице, о наведеном ће обавјестити 
Кантоналног ветеринарског инспектора, ради утврђивања 
и изрицања управних или других мјера.

Уколико Министарство утврди да је радњама из става 
(1) овог члана остварена незаконита корист, покренуће 
и провести поступак за поврат незаконито стечених 
средстава.

VIII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

и Министарство финансија Тузланског кантона.

IX
Ова одлука ступа на снагу даном добивања сагласности 

Владе Тузланског кантона на Програм, а биће објављена у 
,,Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-015898/22 
Датум: 21.06.2022. године

МИНИСТАР

Емир Бегић, 
дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 50. став (2) Закона о шумама (,,Службене  новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 8/20 и 3/21), члана 69. 

тачка 14. и члана 72. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2022. годину („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 23/21 и 8/22) министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Тузланског кантона, доноси

О Д Л У К У
о измјенама програма утрошка средстава прикупљених по основу

Закона о шумама за 2022. годину

I
У Програму утрошка средстава прикупљених по основу Закона о шумама за 2022. годину („Службене новине Тузланског 

кантона“, број: 11/22) (у даљем тексту: Програм), у Поглављу V Расходи (улагања) средстава за 2022. годину, Табела V 1. 
Расходи (улагања) средстава за 2022. годину, мијења се и гласи:

“Табела V 1. Расходи (улагања) средстава за 2022. годину

Редни број Економски код НАЗИВ СТАВКЕ План за  2022. годину 

(КМ)
1. 611000 + 

612000+613000 ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ 757.538,00

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 508.250,00

 1.1.1 611100 Бруто плате и накнаде плата 383.900,00

1.1.2. 611200 Накнаде трошкова запослених     124.350,00

1.2. 612000 Доприноси послодаваца и остали доприноси 43.850,00

1.2.1. 612100 Доприноси послодаваца 43.850,00

1.3. 613000 Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге 205.438,00

1.3.1. 613100 Путни трошкови 3.500,00

1.3.2. 613200 Издаци за енергију 9.000,00

1.3.3. 613300 Издаци за комуникацију и комуналне услуге 10.400,00

1.3.4. 613400 Набавка материјала и ситног инвентара 106.838,00

1.3.5. 613500 Издаци за услуге пријевоза и горива 10.100,00

1.3.6. 613600 Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине 26.000,00

1.3.7. 613700 Издаци за текуће одржавање 7.500,00

1.3.8. 613800 Издаци осигурања, банковних услуга и услуга платног промета 4.600,00

1.3.9. 613900 Уговорене и друге посебне услуге 27.500,00

2. 614000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ РАСХОДИ 4.471.571,00

2.1. 614300 Текући трансфери непрофитним организацијама 73.000,00

2.2. 614400 Субвенције јавном предузећу 4.388.571,00

2.2.1 614400 Финансирање рада чуварске службе за 2022. годину 1.905.361,12

2.2.2. 614400

Биолошка обнова шума у обиму већем од оног који је предвиђен 
шумскопривредном основом (Реконструкција деградираних и 
изданачких шума, пошумљавање голети и крша и других пројеката 
унапређења општекорисних функција шума), обнова шума од 
посљедица елементарних непогода, пренамножења инсеката 
и сл., научна истраживања и стручне анализе, организовање 
специјалистичких курсева из области шумарства, друге намјене за 
унапређење шумарства и ловства.

     2.483.209,88

2.3. 614800 Други текући расходи (Поврат погрешно уплаћених средстава 
према Кантоналној управи за шумарство)

10.000,00

3. 615000 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 783.891,00
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3.1 615300 Капитални трансфери непрофитним организацијама 110.000,00

3.2. 615400 Капитални трансфери јавним предузећима 673.891,00

4. 820000 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1.165.000,00

4.1. 821000 Издаци за набавку сталних средстава 1.165.000,00

4.1.1. 821200 Набавка грађевина 190.000,00

4.1.2. 821300 Набавка опреме 100.000,00

4.1.3 821500 Набавка сталних средстава у облику права 875.000,00

УКУПНО   (1+2+3+4) 7.178.000,00

“
II

У осталом дијелу Програм остаје непромијењен.

III
Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Владе Тузланског кантона и биће објављена у „Службеним 

новинама Тузланског кантона”. 

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Тузлански кантон
Министарство пољопривреде

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-008184-4/22
Тузла, 21.06.2022. године

МИНИСТАР

Емир Бегић, дипл.ецц.,с.р.

750
На основу члана 67. став (3) Закона о организацији 

органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине 
(‘’Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 
35/05) и члана 7. став  (2)  Закона о новчаним подршкама 
у пољопривреди и руралном развоју Тузланског кантона 
(‘’Службене новине Тузланског кантона’’, бр. 8/14, 2/16, 4/18 
и 12/20), уз претходно мишљење Комисије за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство Скупштине Тузланског кантона, 
број: 02-02-447-2/22, од 19.07.2022. године, министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  доноси  

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ 

НОВЧАНИХ ПОДРШКИ ПО МОДЕЛУ 
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки 

по моделу капиталних улагања  (“Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 12/16,13/16,17/17, 14/20 и 
15/21), у члану 6. став (1) се мијења и гласи: 

‘’(1) Право на новчану подршку за капиталне 
инвестиције за набавку расплодне стоке – стеоне јунице 
има корисник који испуњава опште и посебне услове 
прописане овим правилником  и Програмом и који набави 
најмање 3 високо квалитетних расплодних грла – јунице 
од правних лица са простора Босне и Херцеговине или из 
увоза.’’

Члан 2.
У члану 6а. у ставу (1) ријечи ‘’три, а највише 20’’ 

замјењује се ријечју ‘’пет’’ . 

Члан 3.

У члану 8а. у ставу (1) број ‘’700’’ замјењује се бројем 
‘’1.000’’.   

Члан 4.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављен у “Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-015519-4/21
Тузла, 19.07.2022. године

МИНИСТАР

Емир Бегић,
 дипл.ецц., с.р.

751
На основу члана 67. став (3) Закона о организацији 

органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине 
(‘’Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’, број: 
35/05) и члана 7. став  (2)  Закона о новчаним подршкама 
у пољопривреди и руралном развоју Тузланског 
кантона (‘’Службене новине Тузланског кантона’’, бр. 
8/14, 2/16, 4/18 и 12/20), уз претходно мишљење 
Комисије за пољопривреду, водопривреду  и шумарство 
Скупштине Тузланског кантона, број: 02-02-448-2/22 од 
19.07.2022. године, министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  доноси 
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ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ 

НОВЧАНИХ ПОДРШКИ ПО МОДЕЛУ 
ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ

Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки 

по моделу подршке производњи  (‘’Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 14/20, 15/21 и 21/21), у члану 15. 
у ставу (1) брише се тачка и додају ријечи: ‘’уз испуњавање 
сљедећих стандарда:

Ред. 
број

Врста воћа Начин узгоја Број стабала/ха

1 ШЉИВА
Екстензивни до 399

Полуинтензивни 400 до 665
Интензивни више од 666

2 ЈАБУКА
Екстензивни до 399

Полуинтензивни 400 до 1249
Интензивни више од 1250

3 КРУШКА
Екстензивни до 399

Полуинтензивни 400 до 829
Интензивни више од 830

4 ТРЕШЊА
Екстензивни до 399

Полуинтензивни 400 до 999
Интензивни више од 1000

5 ВИШЊА
Екстензивни до 399

Полуинтензивни 400 до 599
Интензивни више од 600

Члан 2.
У члану 17.  у ставу (1)  број  ‘’300’’  замјењује се бројем  

‘’200’’. 

Члан 3. 
У члану 18. у ставу (1) број ‘’300’’ замјењује се бројем 

‘’100’’.

Члан 4.
У члану 19.  у ставу (2)  тачка б)  ријечи  ‘’за сваки 

производни циклус’’ се бришу.

Члан 5.
У члану 25.  у ставу (1) у табели, иза редног броја 4. 

додаје се редни број 5. и гласи:

Редни број Врста воћа Минималан број
садница по ха

5. Трешња 1.000

Члан 6.
У члану 26. у ставу (3)  тачка д) иза ријечи ‘’говеда’’, 

додају се ријечи ‘’(доставља се неовјерена копија)’’.

Члан 7.
У члану 31. у ставу (1) број ‘’3.000’’ замјењује се бројем 

‘’5.000’’.
Иза става (1) додаје се нови став (2) и гласи:
‘’(2) Право на новчану подршку за производњу 

пилећег меса у 2022. години, имају корисници који утове 
од 220.001 до 500.000 пилића у току године и испоруче 
их регистрованим клаоницама, које су у систему ПДВ-а.’’

Досадашњи ставови (2), (3), (4), (5) и (6), постају 
ставови (3), (4), (5), (6) и (7).

Члан 8. 
Поглавље Ф) и члан 36б. се мијењају и гласе:

‘’Ф) НОВЧАНА ПОДРШКА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЉЕДИЦА 
ПОРЕМЕЋАЈА НА ТРЖИШТУ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ У  2022. ГОДИНИ:

Члан 36б.
(Подршка за ублажавање поремећаја на тржишту – 

производња пилећег меса)
(1) Право на новчану подршку за ублажавање 

поремећаја на тржишту – производња пилећег меса имају 
корисници који утове најмање 5.000 пилића, а максимално 
500.000 у години у властитим објектима, објектима за 
услужни тов или објектима узетим у закуп у којим се врши 
услужни тов.

(2) Уз захтјев за исплату новчане подршке корисници 
који врше тов у властитом или закупљеном објекту, поред 
доказа из члана 4. овог правилника општинској/градској  
служби достављају, у оригиналу или овјереној копији, 
сљедећу документацију:

a) рјешење о испуњавању ветеринарско здравствених 
услова за фарму перади, издато од  Министарства,

б) уговор са клаоницом, уколико нема властиту 
клаоницу,

ц) увјерење о регистрацији обвезника пореза на 
додатну вриједност за клаонице,

д) рачун о набавци једнодневних пилића,
e) доказ о предатом  броју пилића регистрованој 

клаоници,
ф) потврда о проведеним обавезним мјерама (доставља 

се неовјерена копија). 
(3) Да би остварили новчану подршку, корисници 

из претходног става требају утовљене пилиће предати 
на клање занатским клаоницама, регистрованим код 
кантоналног Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде или индустријским клаоницама, 
регистрованим код Федералног министарства 
пољопривреде, водопривреде и шумарства.

(4) Уз захтјев за исплату новчане подршке корисник који 
врши услужни тов пилића за организатора производње, 
поред доказа из члана 4. овог правилника, општинској/
градској  служби  доставља, у оригиналу или овјереној 
копији, сљедећу документацију:

а) рјешење о испуњавању ветеринарско здравствених 
услова за фарму перади, издато од  Министарства,

б) отпремнице које прате испоруку једнодневних 
пилића,

ц) попуњен образац обрачуна за тов, овјерен од стране 
организатора,

д) потврда о проведеним обавезним мјерама (доставља 
се неовјерена копија),  

е) изјава о броју угинулих пилића током това, 
ф) уговор о услужном тову пилића са организатором 

това.
(5) Захтјев са прописаном документацијом корисник 

доставља општинској/градској служби до 31.10. текуће 
године.

(6) Општинска/градска служба рјешења и прописане 
обрасце доставља Министарству одмах по доношењу  
рјешења, а најкасније до 15.11. текуће године. ‘’

Члан 9.
Иза члана 36б., додаје се нови члан 36ц. и гласи:

‘’Члан 36ц.
(Здравствена заштита пчела и унапређење пчелињег 

фонда)
(1) Право на новчану подршку за здравствену заштиту 

пчела и унапређење пчелињег фонда имају корисници 
који имају од 15 до 500 друштава за производњу меда.

(2) Уз захтјев за исплату новчане подршке корисник 
поред доказа из члана 4. овог правилника  општинској/
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градској  служби доставља у оригиналу или овјереној 
копији сљедећу документацију:

a) потврду о проведеним обавезним мјерама 
(неовјерена копија) 

б) потврду о броју обиљежених кошница и чланству у 
Кантоналном савезу пчелара или општинском удружењу 
пчелара.

(3) Захтјев са прописаном документацијом корисник 
доставља општинској/градској  служби  најкасније до 
30.09. текуће године.

(4) Општинска/градска  служба  рјешења и прописане 
обрасце доставља Министарству одмах по  доношењу 
рјешења, а најкасније до 31.10. текуће године. ‘’

Члан 10.
 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ‘’Службеним новинама Тузланског  кантона’’.
 

Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и Херцеговине-

Тузлански кантон
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-11-015518-7/21
Тузла, 19.07.2022. године 

МИНИСТАР

Емир Бегић,
 дипл.ецц., с.р.
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__________________________________________ 
Ime (ime oca) prezime/Naziv podnosioca zahtjeva 
__________________________________________ 
Adresa/Sjedište podnosioca zahtjeva 
__________________________________________ 
Odgovorno lice (za pravno lice) 
__________________________________________ 
Lokacija proizvodnje 
__________________________________________ 
JMBG/IB 
__________________________________________ 
Broj telefona 
 

TUZLANSKI KANTON 
Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede 

Poljoprivredni zavod 
 
 
PREDMET: Zahtjev za izlazak na teren radi utvrđivanja poljoprivredne proizvodnje i sačinjavanja Zapisnika 
 
 
 

BILJNA PROIZVODNJA - VOĆARSTVO 
 
 
Obraćam Vam se sa zahtjevom za izlazak na teren radi utvrđivanja _________________________________ 
 
_____________________________________________________________ i sačinjavanja zapisnika. 
                         (naziv novčane podrške ) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
        (vrsta kulture, razmak sadnje,  broj sadnica, ukupna površina, lokacija, broj k.č., k.o.) 
 
 
U prilogu Zahtjeva potrebno je dostaviti: 
 

- dokaz o uplati kantonalne administrativne takse u iznosu 5,00 KM, na račun Tuzlanskog kantona, 
broj: 1321000256000080, vrsta prihoda broj: 722121, 

- ažuriranu lista korištenja iz RPG i RK. 
- dokaz o kupljenim sadnicama, 
- jedinstvenu carinsku deklaraciju – JCI sa pripadajući računom za uvezene sadnice, 
- dokaz o porijeklu, zdravstvenom stanju i kvalitetu sadnog materijala izdat od nadležne domaće 

institucije odnosno institucije zemlje iz koje je izvršen uvoz. 
 
 
                                                                                                                  __________________                                                                                                                
____________________                                                                                                                             
     Mjesto i datum                                                                                  Potpis podnosioca zahtjeva 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Zahtjev  mora biti čitko popunjen, potpisan od strane podnosioca zahtjeva, odnosno  potpisan od odgovornog lica i 
ovjeren pečatom za pravna lica i obrte.  
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I Z J A V A 
o zasnovanoj proizvodnji krošnjastog voća 

radi ostvarivanja prava na novčanu podršku 
 
____________________________________JMBG____________________ iz _______________________ 
                 (Ime, ime oca i prezime) 
 
općina/grad  _________________pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da  
posjedujem voćnjak u rodu kako slijedi: 
 
R.b Vrsta 

Voća 
 

Način uzgoja 
Razmak 

sadnje (m) 
Broj 

stabala 
Broj 

katastarske 
čestice 

Katastarska 
općina 

 
Površina /ha 

 
 
 
 1. 

ŠL
JI

V
A

 

ekstenzivni do 399 
stabala /ha 

     

poluintezivni  400-
665 stabala/ha 

     

intenzivni  više od 
666 stabala/ha  

     

 
 
 2. 

JA
BU

K
A

 

ekstenzivni do 399 
stabala/ha 

     

poluintezivni  400-
1249 stabala/ha 

     

intenzivni više od 
1250 stabala/ha 

     

 
 

  3. 

K
R

U
ŠK

A
 

ekstenzivni do 399 
stabala/ha 

      

poluintezivni  400-
829 stabala/ha 

     

intenzivni  više od 
830 stabala/ha  

 
 

    

             
 

 4. 

TR
EŠ

N
JA

 ekstenzivni do 399 
stabala/ha 

     

poluintezivni 400-
999 stabala/ha 

     

intenzivni  više od 
1000 stabala/ha  

     

 
 
 
 5. 

V
IŠ

N
JA

 

ekstenzivni do 399 
stabala/ha 

     

poluintezivni 400-
599 stabala/ha 

     

intenzivni  više od 
600 stabala/ha  

     

  
da ću voćnjak redovno održavati primjenom agrotehničkih mjera, zaštite od bolesti i štetočina, te da sam 
upoznat sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog 
kantona i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu podrške proizvodnji, te da 
su podaci navedeni u izjavi tačni. 
 
 
   ___________________                                                                                 ____________________  
     (Mjesto i datum)                                                                                            (Potpis davaoca izjave/ 
                                                                                                                         M.P. Potpis ovlaštenog lica) 
 
______________________________________________________________________________________ 
Izjava mora biti čitko popunjena, potpisana i ovjerena u općini ili kod notara. Ukoliko se ne ispoštuje navedeno, izjava 
se neće smatrati važećom, što za posljedicu ima odbacivanje zahtjeva za podršku. 
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I Z J A V A 

o zasnovanoj proizvodnji povrća/ jagode u zaštićenom prostoru 
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku 

 
 
_____________________________________ JMBG/IB ______________  iz _________________ 
      (Ime, ime oca i prezime/Naziv pravne osobe)                                                                               (adresa/sjediše) 
 
 
općina/grad ____________  pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem 
 
da sam u _______ godini zasnovao proizvodnju u zaštićenom prostoru  ______________________ 
                                                                                                                                                (naziv zasijane kulture)  
 
na zemljištu označenom kao k.č. broj: _________________, katastarska općina _____________ na  
 
površini _______ m2 zaštićenog prostora, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanim 
podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona i Pravilnika o načinu i uslovima 
ostvarivanja novčane podrške po modelu podrške proizvodnji, te da su podaci navedeni u izjavi 
tačni. 
 
_____________________                                                                   _______________________ 
       (Mjesto i datum)                                                                                  (Potpis davaoca izjave/ 
                                                                                                              M.P. Potpis ovlaštene osobe)  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
I Z J A V A 

o zasnovanj proizvodnji gljiva (šampinjoni, bukovače, šitake i dr.) 
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku 

 
 
_______________________________ JMBG/IB ________________ iz _____________________ 
  (Ime, ime oca i prezime/Naziv pravne osobe)                                                                 (adresa/sjediše) 
 
 općina/grad _________________  pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem  
 
da sam u periodu od 31.10.______. godine do 30.10.___________. godine  zasnovao proizvodnju  
 
gljiva (šampinjona, bukovača, šitaka i dr.), u __________ turnusa, te da sam upoznat sa odredbama 
                                                                                         (broj turnusa) 
                                                                                             
Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona  i Pravilnika 
o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu podrške proizvodnji, te da su podaci 
navedeni u izjavi tačni. 
 
__________________                                                            __________________________ 
       (Mjesto i datum)                                                                            (Potpis davaoca izjave/ 
                                                                                                         M.P. Potpis ovlaštene osobe)  
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I Z J A V A 

o zasnovanoj proizvodnji jagodičastog i bobičastog voća 
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku 

 
__________________________________ JMBG/IB _______________ iz ___________________ 
(Ime, ime oca i prezime/Naziv pravnog lica i obrt)                                                                         (adresa/sjedište) 
 
općina/grad_______________ pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem 
                    
da sam u ______ godini  zasnovao proizvodnju ___________________ na zemljištu označenom 
                                                                                    (vrsta voća)                                                                              
kao k.č. broj: ____________________, katastarska općina ____________________ na površini 
 
_______ ha, da ću voćnjak redovno održavati primjenom agrotehničkih mjera, zaštite od bolesti 
štetočina, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju Tuzlanskog kantona i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po 
modelu podrške proizvodnji, te da su podaci navedeni u izjavi tačni. 
 
                                                                                                                            
___________________                                                                _______________________ 
 (Mjesto i datum)                                                                              (Potpis davaoca izjave/ 
                                                                                                        M.P. Potpis ovlaštenog lica) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I Z J A V A 
o primjeni agrotehničkih mjera u nasadu voća 
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku 

 
 
_______________________________ JMBG/IB ____________________ iz _________________ 
(Ime, ime oca i prezime/Naziv pravnog lica)                                                                         (adresa/sjedište) 
 
 
općina/grad ________________ pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da  
 
ću u ______ godini u toku eksploatacije nasada ____________________________ na zemljištu  
                                                                                             (vrsta voća) 
 
označenom kao k. č. broj: __________________, katastarska općina____________________ na  
 
površini _______ ha, primjenjivati agrotehničke mjere, da sam upoznat sa odredbama Zakona o 
novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona i Pravilnika o načinu i 
uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu podrške proizvodnji, te da su podaci navedeni u 
izjavi tačni. 
 
______________                                                                              _________________ 
(Mjesto i datum)                                                                               (Potpis davaoca izjave/                           
                                                                                                        M.P. Potpis ovlaštenog lica) 
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Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
TUZLANSKI KANTON 
Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede 
POLJOPRIVREDNI ZAVOD 
TUZLA 
Broj: ____________________ 
Mjesto i datum: ________________ 
 

Z A P I S N I K 
o ustanovljenom  podizanju višegodišnjih nasada,  

voćnjaci intezivni (jabuka, kruška, trešnja, višnja i šljiva) 
 
Sastavljen dana _____________ godine, na licu mjesta u ______________________, općina/grad 
________________ u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za podizanje višegodišnjih nasada, 
voćnjaci  intezivni (jabuka, kruška, trešnja, višnja i šljiva) _____________________od strane državnog  
                                                                                                      (vrsta voća) 
službenika ________________________. 
                                     
Započeto u ________________ sati. 
 
Prisutni: 
Službeno lice_________________________________ 
Službeno lice_________________________________ 
Klijent______________________________________ 
Ostala lica___________________________________ 
 
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja podizanja višegodišnjih nasada, voćnjaci  intezivni (jabuka, kruška, 
trešnja, višnja i šljiva), a radi ostvarivanja prava na novčanu podršku za podizanje višegodišnjih nasada, 
voćnjaci  intezivni (jabuka, kruška, trešnja, višnja i šljiva) ______________________________ kod 
korisnika ________________________ iz ____________________, općina/grad ______________.     
 
Utvrđuje se da podnosioc zahtjeva_________________________  ima podignut višegodišnji nasad, voćnjaci 
intezivni (jabuka, kruška, trešnja, višnja i šljiva) ___________________  na površini od  
_____________ha, razmak sadnje od __________________ i ______________ (broj)  sadnica.                                   
 
Zasađena površina nalazi se na području općine/grada _____________, u mjestu _____________, k.č. broj: 
_____________________ K.O.___________________. 
 
Ovim uviđajem je utvrđeno (navesti šta je pregledano - objekat, dokumentacija i sl.) 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške poljoprivredi i ruralnom 
razvoju i ne može se koristiti u druge svrhe. 
 
Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi. 
____________________________________________________________________________ 
Zapisnik je završen u __________ sati. 
 
                                                                                      
          Klijent                                                                                       Državni  službenik 
_______________                                                                            _______________ 
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Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
TUZLANSKI KANTON 
Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede 
POLJOPRIVREDNI ZAVOD 
TUZLA 
Broj: ____________________ 
Mjesto i datum: ________________ 
 

Z A P I S N I K 
o ustanovljenoj proizvodnji sadnica jagodičastog i bobičastog voća 

 
Sastavljen dana _____________ godine, na licu mjesta u ______________________, općina/grad 
_______________ u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za proizvodnju sadnica jagodičastog i 
bobičastog voća ________________ (vrsta voća)  od strane državnog službenika 
____________________________________. 
 
Započeto u ________________ sati. 
 
Prisutni: 
Službeno lice________________________________ 
Službeno lice________________________________ 
Klijent____________________________________ 
Ostala lica__________________________________ 
 
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja proizvodnje  sadnica jagodičastog i bobičastog voća , a radi 
ostvarivanja prava na novčanu podršku proizvodnji sadnica jagodičastog i bobičastog voća 
_______________(vrsta voća) korisnika ________________________ iz ____________________, 
općina/grad ___________________. 
 
Utvrđuje se da podnosioc zahtjeva_____________________ ima zasađeno __________ komada sadnica 
jagodičastog i bobičastog voća - __________________(vrsta voća).                                       
______________________________________________________________________________________. 
 
Zasađena površina nalazi se na području općine/grada ___________, u mjestu _____________, k.č. broj: 
__________ K.O._____________. 
 
 
Ovim uviđajem je utvrđeno (navesti šta je pregledano - objekat, dokumentacija i sl.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške poljoprivredi i ruralnom 
razvoju i ne možese koristiti u druge svrhe. 

Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi. 
____________________________________________________________________________ 
Zapisnik je završen u __________ sati. 
 
                                                                                      
          Klijent                                                                                       Državni  službenik 
_______________                                                                               _______________ 
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752
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим 

органима управе Тузланског кантона – пречишћени текст 
(,,Службене новине Тузланског кантона“,  број: 10/18), а у 
вези са члановима 8., 12., 123. и 124. Закона о ветеринарству 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, 
број: 46/00), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у Влади Тузланског кантона доноси  

П Р О Г Р А М  М Ј Е Р А 
здравствене заштите животиња на подручју Тузланског 

кантона за 2022. годину

I - ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
ПРОГРАМА

Чланом 10. став (7) Закона о ветеринарству у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 34/02 у даљем тексту: Закон о 
ветеринарству БиХ) прописано је да на крају сваке 
године, Уред за ветеринарство Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Уред), надлежни орган ентитета и Брчко 
Дистрикта заједнички, за сљедећу годину, одређују које 
превентивне вакцинације и дијагностичка, као и друга 
испитивања, је потребно обавити у Босни и Херцеговини 
ради обезбјеђивања погодних епизоотиолошких 
прилика и испуњавања услова за трговину, одређују 
рокове, начин обавјештавања о обављеним мјерама и 
друге услове за извођење тих мјера, као и организације 
које имају право да их обављају, у складу са одредбама 
наведеног Закона.

Чланом 124. Закона о ветеринарству („Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 46/00 у 
даљем тексту: Закон о ветеринарству ФБиХ) прописано 
је да се у буџету кантона обезбијеђују средства за:

1. исплату накнада за убијене или заклане 
животиње и уништене предмете током провођења 
наређених мјера;

2. подмирење трошкова за превенцију, сузбијање 
и искорјењивање заразних болести код животиња које 
су од посебног интереса за кантон;

3. подмирење дијела трошкова за вјештачко 
осјемењивање крава, означавање животиња и других 
зоотехничких и зоохигијенских мјера;

4. подмирење дијела трошкова провођења 
маститис - теста.

II - САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Програмом мјера здравствене заштите животиња за 

2022. годину (у даљем тексту: Програм Министарства) 
одређују се мјере за спречавање, откривање, контролу, 
сузбијање и искорјењивање заразних и паразитарних 
обољења код животиња на подручју Тузланског кантона 
(у даљем тексту: Кантон) исплату накнада за убијене или 
заклане животиње и уништене предмете током провођења 
наређених мјера, подмирење дијела трошкова за вјештачко 
осјемењивање крава и начин финансирања у 2022. години.

1.  Бедреница (Антракс)
Прије пуштања на испашу, сва говеда, овце и козе на 

подручју Кантона морају се вакцинисати против бедренице. 
Говеда, овце и козе је допуштено напасати у бедреничним 
дистриктима, само ако су вакцинисана против бедренице и 
ако је од вакцинисања прошло више од 15 дана.

2.  Бруцелоза
Најмање једанпут годишње обавезно је претражити крв 

свих говеда старијих од 12 мјесеци која се у датом тренутку 

налазе на фарми. Период од претходног испитивања не 
смије бити краћи од шест мјесеци. 

На основу „Програма утрошка средстава с критеријима 
расподјеле ,,субвенције приватним предузећима и 
предузетницима - потицај за ветеринарство“ утврђених 
буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину 
Федералном министарству пољопривреде, водопривреде 
и шумарства“ (,,Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, број: 44/22) на бруцелозу ће се испитати сва 
женска грла старија од 12 мјесеци под условом да раздобље 
од претходног испитивања на све три болести (бруцелоза, 
тбц и ензоотска леукоза) није краћи од шест мјесеци.

На основу Програма Министарства у буџету Кантона су 
обезбијеђена средства за проведбу мјере дијагностичког 
испитивања на бруцелозу за сва мушка грла старија од 12 
мјесеци која се у тренутку имплементације мјере налазе 
на фарми, узимајући у обзир да период од претходног 
испитивања не смије бити краћи од шест мјесеци. 

Све овце и козе, старосне доби од три до шест мјесеци 
морају бити вакцинисане РЕВ1 вакцином против бруцелозе 
и прописно означене у складу с одредбама Правилника о 
мјерама контроле бруцелозе малих преживара („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, бр. 43/09 и 83/09) и 
Правилника о означавању и контроли кретања животиња 
у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, бр. 13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15, 
2/16 и 66/16). 

Уред ће донијети Упутство о провођењу вакцинације 
малих преживара и Упутство о проведби мониторинга 
успјешности вакцинације малих преживара против 
бруцелозе у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
Програма мјера здравствене заштите.

У случају диференцијално дијагностички постављене 
сумње на присуство бруцелозе код свиња, клиничко, 
бактериолошко и уколико је потребно, серолошко 
испитивање мора бити проведено под службеним 
надзором како би се потврдило да наведени симптоми 
нису изазвани бруцелозом.

3.  Говеђа спонгиоформна енцефалопатија – ТСЕ
Годишњи програм праћења ТСЕ-а, заснива се на 

активном и пасивном надзору у складу са Правилником 
којим се утврђују мјере за спречавање, контролу и 
искорјењивање трансмисивних спонгиоформних 
енцефалопатија („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
бр. 25/11, 20/13 и 70/14), који укључује поступак screening-а 
при којем се користе брзи тестови за откривање ТСЕ-а, код 
сљедећих субпопулација:

а) сва говеда старија од 24 мјесеца упућена на присилно 
клање или животиње које су показивале симптоме код 
анте-мортем прегледа;

б) сва говеда старија од 30 мјесеци намијењена клању 
за људску исхрану;

ц) сва говеда старија од 24 мјесеца која нису заклана 
за људску конзумацију, која су угинула или усмрћена на 
газдинству, током превоза или у клаоници (угинула стока).

4.  Туберкулоза
Минимално једном годишње је обавезна општа 

туберкулинизација свих говеда старијих од шест седмица 
која се у тренутку имплементације мјере налазе на фарми, 
с тим да тестирање треба бити проведено у размаку не 
краћем од шест мјесеци. 

На основу „Програма утрошка средстава с критеријима 
расподјеле ,,субвенције приватним предузећима и 
предузетницима - потицај за ветеринарство” утврђених 
буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину 
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Федералном министарству пољопривреде, водопривреде 
и шумарства“ (,,Службене новине Федерације БиХ“, број: 
44/22) на туберкулозу ће се испитати сва женска грла 
старија од шест седмица.

На основу Програма Министарства у буџету Кантона су 
обезбијеђена средства за проведбу мјере туберкулинизације 
за сва мушка грла старија од 12 мјесеци која се у тренутку 
имплементације мјере налазе на фарми, с тим да тестирање 
треба бити проведено у размаку не краћем од шест мјесеци.

За мушка грла која нису планирана за даљи узгој 
(клање и сл.) а млађа су од 12 мјесеци, трошак проведбе 
мјере туберкулинизације сноси власник, ако другачије није 
одређено, из разлога што је циљ мјере потицај грла за узгој.

За сва грла која су млађа од 12 мјесеци, која неће бити 
обухваћена Програмом како је напријед наведено а са 
обзиром на обавезу проведбе мјере туберкулинизације за 
сва грла старија од шест седмица, трошак те мјере сноси 
власник.

Мушка грла из увоза за које власник има доказ да 
су слободна од туберкулозе неће бити обухваћена овим 
програмом у дијелу који се односи на партиципацију 
туберкулинизације, него ће наведена грла бити обухваћена 
партиципацијом која се односи на дијагностичко 
испитивање на бруцелозу за она грла старија од 12 мјесеци, 
то због чињенице да су поједине земље слободне од 
туберкулозе те као такве немају обавезу туберкулинизације 
грла. С тим у вези, уз доказ из земље из које се увози, над  
грлима старијим од 12 мјесеци ће бити проведена само 
мјера дијагностичког испитивања на бруцелозу.

Уколико се на газдинству држе и друге пријемчиве 
животињске врсте исте је неопходно испитати на 
туберкулозу.

Једном годишње се све расплодне свиње у узгојима 
бројнијим од 15 крмача, назимица и нерастова, морају 
туберкулинизовати.

За обнову узгоја није дозвољено користити свиње које 
претходно нису туберкулинизоване.

Овлашћени ветеринари у клаоницама морају 
водити посебну евиденцију о сваком утврђеном случају 
туберкулозе говеда и свиња, те о налазу обавијестити 
надлежног ветеринарског инспектора у мјесту поријекла 
туберкулозне животиње.

5.  Ензоотска леукоза говеда
У циљу контроле ензоотске леукозе говеда, најмање 

једном годишње вршиће се тестирање животиња старијих 
од 24 мјесеца, у стадима која немају статус слободних стада 
од ове болести.

Проглашавање слободних стада у склопу оперативног 
плана извршиће надлежни органи, на основу резултата 
до сада провођених мјера, уколико су испуњени сљедећи 
услови:

а) Нема доказа, било клиничког или у виду резултата 
лабораторијског тестирања о присуству ензоотске леукозе 
говеда у стаду и ниједан такав случај није потврђен у 
протекле двије године; или

б) Све животиње преко 24 мјесеца старости су у 
протеклих 12 мјесеци дале негативну реакцију на два 
извршена тестирања, проведена у размаку који није краћи 
од четири мјесеца.

Одржавање статуса слободних стада проводиће се кроз:
а) Континуирано испуњавање претходно наведених 

услова за проглашавање слободних стада;
б) Све животиње које се уводе у стадо морају потицати 

из стада са истим статусом;
ц) Све животиње старије од 24 мјесеца морају наставити 

давати негативну реакцију при лабораторијском тестирању, 
које се на слободним посједима проводе сваке три године.

6.  Листериоза
На листериозу мора бити претражен мозак говеда, 

оваца и коза, које показују клиничке знакове поремећаја 
централног нервног система и поремећаја у понашању.

7.  Болест плавог језика
У циљу утврђивања динамике болести, те динамике 

појављивања инсеката рода Culicoides, њихове географске 
распрострањености, те одређивања раздобља сезонски 
слободног од вектора вируса болести плавог језика, 
односно раздобља кад нису активни адулти инсеката рода 
Culicoides, провесће се мјере у складу са Програмом Уреда 
за ветеринарство.

Детаљан програм за проведбу мјера наведених у 
Програму Уреда за ветеринарство биће донесен од стране 
Уреда, у сарадњи са надлежним органима ентитета.

У случају утврђивања сумње на присуство болести 
плавог језика, потребно је без одлагања провести све 
мјере наведене у Правилнику о мјерама за контролу и 
искорјењивање болести плавог језика („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број: 38/10).

На основу епидемиолошке ситуације у складу са чланом 
4. Одлуке о одобравању провођења вакцинације против 
болести плавог језика у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број: 29/17) Уред може 
донијети Оквирни програм вакцинације преживара против 
болести плавог језика у Босни и Херцеговини.

8.  Слинавка и шап
У случају диференцијално дијагностички постављене 

сумње на присуство болести слинавке и шапа потребно 
је провести клинички надзор код свих говеда, оваца, коза 
и свиња на имању. Уколико се клиничким прегледом 
утврде знакови карактеристични за болест потребно је 
без одлагања провести све мјере утврђене Правилником 
о мјерама за сузбијање и искорјењивање слинавке и шапа 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 45/11).

9.  Болест квргаве коже
Све ветеринарске организације дужне су проводити 

обавезни клинички надзор појаве знакова болести квргаве 
коже код говеда свих категорија. У случају утврђивања 
сумње на присуство болести квргаве коже, потребно је 
без одлагања провести све мјере наведене у Правилнику 
о мјерама за контролу одређених болести животиња и 
посебне мјере за везикуларну болест свиња (,,Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број: 15/11). 

На основу епидемиолошке ситуације, у складу са 
одредбама члана 19. Правилника о мјерама за контролу 
одређених болести животиња и посебне мјере за везикуларну 
болест свиња (,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број: 15/11), Уред ће уз сагласност надлежних органа 
ентитета и Брчко Дистрикта усвојити програм вакцинације 
против болести квргаве коже у Босни и Херцеговини.

10.  Scrapie
На Scrapie морају бити претражене све овце и козе у 

складу са Прилогом III Правилника којим се утврђују мјере 
за спречавање, контролу и искорјењивање трансмисивних 
спонгиоформних енцефалопатија („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, бр. 25/11, 20/13 i 70/14).

11.  Класична куга свиња
Све свиње на породичним фармама морају се 

вакцинисати против класичне куге свиња. Вакцинација 
се проводи код свих свиња на фарми које су старије од 60 
дана. Вакцинација назимица и крмача проводи се прије 
сваког припуста. Вакцинација се проводи вакцинама 
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припремљеним од атенуираног вируса (Ц - сој).
На фармама са заокруженим производним циклусом, 

прасад се вакцинише у доби од 45-60 дана, назимице 
и крмаче прије сваког припуста, а нерастови два пута 
годишње.

Све вакцинисане свиње обавезно је маркирати - 
означити ушним маркицама.

У промет се могу ставити само имуне свиње, односно 
свиње које су вакцинисане и означене маркицом најмање 
седам дана прије стављања у промет.

Промет свиња допуштен је само на регистрованим 
сточним пијацама, сајмовима, догонима и другим откупним 
мјестима који су под сталном ветеринарском контролом.

За узгоје свиња са заокруженим производним 
циклусом, Уред у сарадњи с надлежним органима 
ентитета и Брчко Дистрикта, донијеће посебан програм 
компартментализације, којим ће се поједини узгоји изузети 
из програма обавезне вакцинације, уколико се обезбиједе 
сви неопходни услови, те испуне критерији за проглашење 
компартмента.

Сви корисници ловишта су обавезни обезбиједити 
доставу узорка крви, слезене и бубрега од сваке уловљене или 
нађене јединке дивље свиње до референтне лабораторије за 
класичну свињску кугу у Босни и Херцеговини.

Уколико се приликом провођења мјера утврде знакови 
карактеристични за болест потребно је без одлагања 
провести све мјере утврђене Правилником о мјерама за 
откривање, сузбијање и искорјењивање класичне свињске 
куге (,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 38/10, 
51/11, 6/12, 4/13 и 90/14) и Дијагностичким приручником 
за класичну свињску кугу (,,Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 74/10).

12.  Трихинелоза
У свим  случајевима клања свиња ради употребе меса за 

људску исхрану, клања коња ради употребе меса за људску 
исхрану и код све уловљене дивљачи која служи исхрани 
људи, мора се извршити преглед меса у складу са одредбама 
Одлуке о мјерама за сузбијање и искорјењивање трихинелозе 
животиња („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 
44/03) и Правилника о начину обављања претраге на 
присутност трихинела у месу („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, бр. 56/11 и 4/13).

13.  Везикуларна болест свиња
У случају сумње на везикуларну болест свиња потребно 

је поступити у складу с Прилогом II, Правилника о мјерама 
за контролу одређених болести животиње и посебним 
мјерама за везикуларну болест свиња („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број: 15/11) и урадити 
диференцијалну дијагностику слинавке и шапа у складу са 
поступцима, методама узимања узорака и критеријима за 
вредновање резултата лабораторијских тестова утврђеним 
у Правилнику о утврђивању дијагностичких поступака, 
метода узимања узорака и критерија за вредновање 
резултата лабораторијских тестова за везикуларну болест 
свиња („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 
59/12).

14.  Бјеснило
Сви пси старији од три мјесеца морају се вакцинисати 

против бјеснила.
Пас који током године достигне старост од три мјесеца, 

мора бити вакцинисан у року од 14 дана, а пас који је 
набављен, а није вакцинисан, у року од 14 дана од дана 
набавке.

Препоручује се вакцинација мачака против бјеснила.
За вакцинацију се може користити само инактивирана 

регистрована вакцина са ћелијских култура или 
ембрионираних јаја, припремљена од високоимуногених 
сојева вируса бјеснила.

Власници животиња које се држе на паши дужни су 
онемогућити контакт дивљих и домаћих животиња.

У случају потребе, Уред може наредити вакцинацију и 
других животиња против бјеснила у појединим подручјима.

15.  Ехинококоза
Приликом вакцинације паса против бјеснила проводи 

се дехелминтизација паса против тракавице Echinococcus 
granulosus, средством које поуздано убија зреле и незреле 
облике тракавице.

Ради спречавања ширења јајашаца у околини обавезно 
је псе након третирања држати најмање 48 сати у ограђеном 
простору, а њихов измет нешкодљиво уклонити.

Правна и физичка лица, која кољу стоку за јавну 
потрошњу, као и власници стоке који је кољу за 
властиту потрошњу, дужни су, ради спречавања ширења 
ехинококозе, одбачене органе заклане стоке прокухати, 
односно уништити их спаљивањем.

У случају налаза патоанатомских промјена на линији 
клања које упућују на ехинококозу, ветеринарски 
инспектор мора доставити промијењене паренхимске 
органе (плућа, јетра) ради паразитолошке претраге у 
овлашћену ветеринарску лабораторију.

Надлежни ветеринарски инспектор у клаоници 
мора водити евиденцију о сваком утврђеном случају 
ехинококозе домаћих животиња те о налазу извијестити 
надлежни органи ентитета и Брчко Дистрикта.

16.  Лајшманиоза (Leishmaniasis)
На подручјима гдје је у претходној години нађена 

лајшманиоза, најкасније до 30. маја 2020. године, на 
лајшманиозу морају бити претражени сви ловачки и радни 
пси, те пси који бораве на отвореном.

17.  Инфективна анемија коња (ИАК)
Серолошка претрага узорака крви копитара мора се 

обавити:
а) два пута годишње (јануар, јуни) код правних лица која 

користе копитаре за производњу биолошких препарата 
(вакцина, серума) и сјемена за вјештачко осјемењивање;

б) једанпут годишње код свих осталих копитара;
ц) када се набављено грло уводи у узгој наведен у 

тачкама а) и б) овог става;
д) код пастуха прије лиценцирања;
е) када се копитари доводе на изложбе, смотре, спортска 

такмичења и опасивања у ергеле;
ф) када се копитари стављају у промет.
Налаз о негативној серолошкој претрази у случајевима 

из тачака ц), д), е) и ф). овог става не смије бити старији од 
30 дана.

У току проведбе мјера контроле ИАК, провешће се 
клинички преглед копитара на сљедеће заразне болести: 
коњску кугу, венецуелански енцефалитис коња, сакагија, 
дурина, лептоспироза.

18.  Вирусни артеритис коња
Крв невакцинисаних пастуха који се користе за 

производњу сјемена за вјештачко осјемењивање или 
природни припуст мора, прије почетка коришћења 
расплодњака, бити претражена на артеритис коња.

Код сваког побачаја кобила крв мора бити достављена 
ради лабораторијске претраге на артеритис коња.

19.  Атипична куга перади – Newcastel desease
Сва екстензивно држана перад мора се вакцинисати 

против атипичне куге два пута годишње вакцинама 
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произведеним од лентогених сојева.
Вакцинација се проводи између 15. априла и 30. маја 

први пут, те између 15. октобра и 30. новембра други пут, а 
код приновљене перади између наведених периода.

Перад и перната дивљач на фармама и свим облицима 
интензивне производње мора се вакцинисати против 
њукастлске болести, тако да буде у стању сталног 
имунитета.

Ниво имунитета перади процјењује се серолошком 
претрагом која је саставни дио имунопрофилактичког 
поступка.

Имунитет се контролише:
а) у екстензивним узгојима перади узимањем пет 

узорака крви на 1000 комада вакцинисане перади два пута 
годишње, 3-4 седмице након проведене вакцинације;

б) у интензивним узгојима претрагом 20 узорака крви 
по јату, најмање два пута годишње, те свако јато товних 
пилића 3-4 седмице након проведене вакцинације.

Уколико се приликом провођења мјера утврде знакови 
карактеристични за болест потребно је без одлагања 
провести све мјере утврђене Правилником о мјерама 
контроле њукастл болести („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 35/10).

20.  Авијарна инфлуенца
Приликом провођења контроле имунитета на 

њукастлску болест, на истим узорцима крви проводиће се 
и претрага на присуство антитијела за авијарну инфлуенцу.

Узимање узорака код екстензивно држане перади, 
као и од дивљих птица, проводи се у складу са Програмом 
контроле и надзора инфлуенце птица које ће донијети 
Уред у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине.

Узимање узорака од дивљих птица проводи се у складу 
с Програмом контроле и надзора инфлуенце птица који ће 
донијети Уред у сарадњи с надлежним органима ентитета и 
Брчко Дистрикта БиХ.

Уколико се приликом провођења мјера утврде знакови 
карактеристични за болест потребно је без одлагања 
провести све мјере утврђене Правилником о мјерама за 
сузбијање и контролу инфлуенце птица („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број: 35/10) и Дијагностичким 
приручником за инфлуенцу птица („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број: 74/10).

21.  Салмонелоза перади
Мјере за рано откривање, дијагностику, спречавање 

ширења, сузбијање и искорјењивање инфекција перади 
релевантним серотиповима салмонела од интереса за 
јавно здравље проводи се у складу са програмима контроле 
салмонелозе код свих производних категорија перади 
врсте Gallus gallus, које доноси Уред.

Вакцинација против салмонелозе је обавезна код 
свих несилица током производње живом вакцином за 
коју је произвођач обезбиједио прикладан метод за 
бактериолошко разликовање вакциналног од дивљег соја.

a) Једном мјесечно узимање 20 узорака фецеса и/или 
клоакалних брисева од родитељског јата.

22.  Америчка гњилоћа пчелињег легла
a) На свим пчелињацима, током прољећа (март/април) 

проводи се клинички преглед пчелињих заједница, ради 
претраге на америчку гњилоћу:

а) у пчелињацима с 1-10 пчелињих заједница прегледају 
се све заједнице,

б) у пчелињацима с 11-20 пчелињих заједница мора се 
прегледати 50% заједница,

ц) у пчелињацима од 21-50 пчелињих заједница мора 
се прегледати 33% заједница,

д) у пчелињацима с више од 51 пчелиње заједнице мора 
се прегледати 20% пчелињих заједница.

На свим пчелињацима у којима је у претходној години 
утврђена америчка гњилоћа, клиничким прегледом морају 
бити обухваћене све пчелиње заједнице.

У случају постављања сумње на америчку гњилоћу, 
ветеринар који проводи клиничку претрагу ће обавезно 
узети узорак и доставити га на лабораторијску претрагу у 
овлашћени дијагностички лабораториј.

За узорак се узима дио пчелињег легла, посебно из сваке 
поједине сумњиве пчелиње заједнице и то комад саћа с 
поклопљеним леглом, величине 10 x 10 цм, на којем су знаци 
болести видљиви, умотан у амбалажу која пропушта ваздух.

Уколико у периоду претраге и сумње на америчку 
гњилоћу у пчелињој заједници нема легла могуће је као 
узорак доставити живе или угинуле пчеле (узорак од 
стотињак пчела), мед из медишта, као и дио старог дијела 
легла /саћа/ које може бити празно или збирни узорак 
меда из сезоне врцања (око 10 гр.), како би се на тај начин 
утврдило присуство спора америчке гњилоће, испољене 
у клиничкој или субклиничкој форми на пчелињаку или 
појединачној пчелињој заједници.

У промет се могу стављати само пчелиње заједнице 
које су под сталним ветеринарско -здравственим надзором, 
те оне на којима су проведене наређене превентивне и 
дијагностичке мјере и које не показују знаке болести.

23.  Вирусна хеморагична септикемија (ВХС), Заразна 
хематопоетска некроза (ИХН) и Прољетна виремија 

шарана
У току године проводи се клиничка и лабораторијска 

претрага ради искључивања присутности узрочника 
вирусних болести риба у складу са одредбама Прилога VII 
и VIII Правилника о условима здравља животиња који се 
примјењују на животиње аквакултуре и њихове производе 
те спречавању и сузбијању одређених болести водених 
животиња (,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 
28/11).

Лабораторијско испитивање на присуство вируса се 
проводи методом изолације вируса на култури ћелија.

У случају појаве масовних угинућа и других промјена, 
а за које је утврђено да нису узроковане горе наведеним 
болестима, радиће се додатна истраживања на друге 
болести од којих наведене врсте риба могу обољети. Код 
појаве цито патогеног ефекта (ЦПЕ) на култури ћелија 
приликом вршења претрага на ВХС и ИХН, за који се утврди 
да није посљедица ових вирусних болести, вршиће се даља 
вирусолошка испитивања на присуство осталих вирусних 
болести риба.

У вријеме мријешћења мора бити обављен преглед 
матичног јата шаранских врста риба на присутност 
узрочника прољетне виремије шарана. За вирусолошке 
претраге, од матица треба узети оваријалну течност при 
крају истискивања (збирни узорци од по пет матица у једну 
епрувету).

У прољеће, при температури воде испод 20°Ц и у јесен, 
при температури воде испод 18°Ц, потребно је обавити 
клинички преглед шаранског млађа (једногодишњи и 
двогодишњи) и доставити материјал од 150 примјерака за 
вирусолошке претраге на присутност узрочника прољетне 
виремије шарана.

У случају појаве масовних угинућа, те других промјена, 
а за које је утврђено да нису узроковане горе наведеним 
болестима, радиће се додатна истраживања на друге болести 
од којих наведене врсте риба могу обољети, укључујући кои 
херпес вирус (КХВ).

На отвореним водама за које брину риболовна друштва, 
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узорковање се проводи у складу са одредбама Правилника 
о условима здравља животиња који се примјењују на 
животиње аквакултуре и њихове производе те спречавању 
и сузбијању одређених болести водених животиња 
(,,Службени гласник Босне и Херецеговине“, број: 28/11), 
зависно од тога које рибље врсте у њима живе.

24.  Мјере које се проводе за расплодне животиње
Два пута годишње свим расплодним животињама, које 

се користе за природни припуст или производњу сјемена 
за вјештачко осјемењивање, зависно од врсте животиња, 
вади се крв и претражује на бруцелозу, лептоспирозу, 
паратуберкулозу и ИБР/ИПВ, односно узима се брис или 
испирак препуција и претражује на кампилобактериозу и 
трихомонијазу.

25.  Мјере које се проводе код побачаја
Код сваког пријављеног побачаја говеда, оваца, коза, 

свиња и кобила, надлежни ветеринар је дужан доставити 
на лабораторијску претрагу крв животиње која је побацила, 
а по могућности и побачени фетус с плодним овојницама.

Достављени материјал потребно је претражити на 
бруцелозу, лептоспирозу, гениталну кампилобактериозу, Q 
грозницу, листериозу, салмонелозу и кламидију.

У случају малформације плода (артрогрипоза, анкилоза, 
тортиколис, сколиоза и сл.) код говеда, оваца или коза 
потребно је доставити плод на претрагу на присуство 
Schmallenberg вируса.

Сви побачаји морају бити пријављени надлежном 
ветеринарском инспектору.

26.  Контрола здравља вимена
Све животиње чије млијеко се користи за јавну 

потрошњу, прије стављања млијека у промет морају 
бити обухваћене дијагностичким мјерама прописаним 
Програмом и имати негативан резултат. 

Власници животиња чије млијеко се ставља у јавну 
потрошњу, дужни су имати: Уписник животиња на 
имању, евиденцију о лијечењу животиња, евиденцију 
о резултатима проведених лабораторијских претрага 
млијека на микроорганизме и соматске станице у складу 
са Правилником о хигијени хране животињског поријекла 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 103/12, 
28/14 и 87/15), Потврду о проведеним обавезним мјерама 
из Прилога V Програма Уреда за ветеринарство коју је 
испунила ветеринарска организација надлежна за имање 
са којег потичу животиње, те свим другим релевантним 
извјештајима о обављеним прегледима животиња. 

Власници животиња, за све животиње од којих дају 
млијеко у јавну потрошњу, дужни су објектима за прераду 
млијека којима испоручују млијеко доставити копију 
потврде из Прилога V.

Уколико резултат лабораторијских претрага млијека на 
микроорганизме и соматске станице прелази максимално 
дозвољену границу прописану Правилником о хигијени 
хране животињског поријекла („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, бр. 103/12, 28/14 и 87/15), власник животиња 
дужан је сваку музну краву, козу и овцу чије млијеко ставља 
у јавну потрошњу подвргнути претрази на поремећену 
секрецију вимена, а млијеко из вимена с поремећеном 
секрецијом не смије се пласирати у јавну потрошњу.

27.  Остале заразне болести животиња
У циљу утврђивања присуства, односно одсуства 

сљедећих заразних болести животиња, на захтјев власника 
за остваривање статуса стада слободних од наведених 
болести или у складу са препоруком Уреда и надлежног 
органа ентитета, провешће се мјере мониторинга, како 

слиједи:
а) У циљу утврђивања присуства, односно одсуства БВД/

МД говеда, претражиће се крв од десет насумице одабраних 
животиња из стада, старосне доби од 9–18 мјесеци. У случају 
мањег броја животиња, претражује се крв свих животиња у 
стаду, одговарајуће старосне доби.

б) У циљу утврђивања присуства, односно одсуства 
вектора Грознице западног Нила приликом провођења 
мјера наведених у Поглављу А.7. Прилога I, Наредбе, 
извршиће се идентификација вектора, те претрага 
вектора на присуство узрочника Грознице западног Нила. 
Мониторинг вектора проводи се у циљу идентификације 
потенцијалне векторске врсте, те утврђивања подручја 
високог, средњег или ниског ризика и локалних детаља који 
се односе на сезоналност. У циљу утврђивања присуства 
болести извршиће се и серолошка претрага свих коња који 
показују знакове енцефалитиса. Сви угинули коњи биће 
претражени на присуство вируса Грознице западног Нила.

ц) Сви корисници ловишта су обавезни обезбиједити 
доставу узорка крви, слезене и бубрега од сваке уловљене 
или нађене јединке дивље свиње до овлашћене лабораторије 
за класичну и афричку свињску кугу у Босни и Херцеговини. 
У циљу утврђивања присуства, односно одсуства афричке 
куге свиња извршиће се претрага репрезентативног броја 
узорака добивених од свиња у складу са Дијагностичким 
приручником за афричку свињску кугу (,,Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број: 58/11)

  Уколико се приликом провођења мјера утврде знакови 
карактеристични за заразне болести животиња потребно 
је без одлагања провести све мјере утврђене Законом 
о ветеринарству БиХ, Одлуком о заразним болестима 
(,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 44/03), 
те релевантним прописима на снази којима је регулисана 
наведена област.

28.  Зоосанитарне мјере
Ради ефикасније здравствене заштите животиња, 

заштите здравља људи, ветеринарске заштите животне 
средине, као и код постојања епизоотиолошке индикације, 
овлашћене ветеринарске организације морају проводити 
ветеринарско–здравствене мјере у складу са федералним 
Законом о ветеринарству, те Правилником о условима 
обављања послова дезинфекције, дезинсекције, 
дератизације и радиолошке деконтаминације („Сужбене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 42/01).

Зоосанитарне мјере треба проводити континуирано.
29.  Означавање животиња

Приликом провођења мјера, које се односе на говеда, 
потребно је извршити контролу означавања животиња у 
складу са одредбама Правилника о означавању и контроли 
кретања животиња у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник Босне и Херцегиовине“, бр. 13/10, 79/10, 25/11, 
103/11, 41/12, 52/15, 2/16 и 22/16).

30.  Подмирење дијела трошкова за вјештачко 
осјемењивање крава

Чланом 124. Закона о ветеринарству ФБиХ прописано 
је да се у буџету кантона обезбијеђују средства за 
Подмирење дијела трошкова за вјештачко осјемењивање 
крава.

Овим програмом је обухваћена субвенција 
вјештачког осјемењивања крава према пољопривредним 
произвођачима, и то посредством ветеринарских станица, 
на начин да се за период од 01.01.2022-30.11.2022. године 
крајњи износ цијене вјештачког осјемењивања према 
пољопривредном поризвођачу умањује за 18,00 КМ. 
Цјеновник ветеринарске станице која врши вјештачко 
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осјемењивање мора бити усклађен са Цјеновником „минималних и максималних цијена ветеринарских услуга на 
територији Федерације Босне и Херцеговине“ усвојеним од стране Ветеринарске коморе ФБиХ, односно максимални 
износ цијене вјештачког осјемењивања износи 40,00 КМ.

Ова мјера би за посљедицу требало да има квалитетну селекцију, боље пасминске особине, квалитетнији подмладак 
за ремонт стада као и превенцију ширења заразних сполно преносивих болести.

III - ФИНАНСИРАЊЕ МЈЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
Трошкове провођења мјера здравствене заштите животиња у 2022. години сносе власници животиња, ако за ту 

намјену нису обезбијеђена средства у буџету Босне и Херцеговине или Федерације Босне и Херцеговине, те уколико 
овим програмом није другачије дефинисано.

1.  Приходи
Средства за реализацију мјера здравствене заштите животиња од посебног интереса за Тузлански кантон, 

обезбијеђена су у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, раздјел 14, глава 01, потрошачко мјесто 0001, у укупном 
износу од 396.500,00 КМ.

2.  Расходи
Укупна средства за реализацију здравствене заштите животиња од посебног интереса за Тузлански кантон у висини 

од 396.500,00 КМ, утрошиће се за подмирење дијела трошкова за вјештачко осјемењивање крава, вакцинацију против 
свињске куге, накнаду за еутаназиране животиње, трошкове провођења мјера здравствене заштите животиња по 
наређењу Кантоналне управе за инспекцијске послове Тузланског кантона, трошкове провођења мјера дијагностичког 
испитивања на бруцелозу и туберкулозу мушких животиња старијих од 12 мјесеци и мјера ветеринарског јавног 
здравства, трошкове еутаназије и резерве у 2022. години, на начин и у висини, како слиједи:

Табела 1.

р/б Врста
Намјена Реализовано (грло) План за 2022. Партиципација 

КМ/грлу
Партиципација 

укупно/КМ

2019. 2020. 2021.

1. Говеда

Подмирење дијела 
трошкова за вјештачко 
осјемењивање крава за 
период од  01.01.2022. до 
30.11.2022 год.

- - 13.662 грла 14.500 грла 18.00 КМ 261.000,00 КМ

2. Свиње
Вакцинација свиња 
против класичне куге 
свиња

680 530 0 500 3.00 КМ 1.500,00 КМ

3. Накнада за 
еутаназиране животиње 27.120,00 КМ 16.160,00 КМ 5.190,00 КМ 30.000,00 КМ -  30.000,00 КМ

4.

Трошкови провођења 
мјера здравствене 
заштите животиња по 
наређењу Кантоналне 
управе за инспекцијске 
послове Тузланског 
кантона, Трошкови 
мјера ветеринарског 
јавног здравства.

 8.167,00 КМ 28.551,60 КМ 2.628,00 КМ 20.000,00 КМ - 20.000,00 КМ

5.

Трошкови провођења 
мјера дијагностичког 
испитивања 
на бруцелозу и 
туберкулозу мушких 
животиња старијих од 
12 мјесеци.

- -
26.520,00 КМ
(1.060 грла) 1.800 грла 25,00 КМ 45.000,00 КМ

6. Трошкови еутаназије 4.506,00 КМ 6.450,75 КМ  881,00 КМ 10.000,00 КМ - 10.000,00 КМ

7. Нераспоређена средства 6.400,00 КМ 17.600,00 КМ - 29.000,00 КМ - 29.000,00 КМ

УКУПНО 396.500,00 КМ 396.500,00 КМ
Финансијска средства наведена у Табели 1. реализоваће се са економских кодова: 
 614200 – Текући трансфери појединцима;
 614400 – Субвенције јавним предузећима;
 614500 – Субвенције приватним предузећима и предузетницима;
  614800 – други текући расходи.

3.  План вакцинације
С обзиром на бројно стање стоке (свиња) на подручју Тузланског кантона, те њихову заступљеност по појединим 

општинама и градовима, а имајући у виду досадашњу реализацију превентивне вакцинације против свињске куге, 
планирана је сљедећа расподјела:
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Табелa  2.

Општина/Град Планиран број свиња

Добој Исток 10

Грачаница 20

Градачац 10

Сребреник                   50

Лукавац                     200

Тузла                     230

Живинице 40

Бановићи 10

Кладањ 5

Калесија 10

Сапна 5

Теочак 5

Челић 5

УКУПНО 500

IV - НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
-  Средства из Поглавља III, тачка 2,  Табела 1. 

реализоваће се на начин како слиједи: 
-  Средства из тачке 1.: на основу Одлуке о 

подмирењу дијела трошкова за вјештачко осјемењивање 
крава и рјешења које доноси министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Тузланског кантона (у даљем 
тексту: министар);

-  Средства из тачке 2.: на основу Одлуке о 
суфинансирању мјера здравствене заштите животиња 
на подручју Тузланског кантона (Вакцинација свиња 
против класичне куге свиња) и рјешења које доноси 
министар; 

-         Средства из тачке 3.: на основу Одлуке о накнади 
за еутаназиране животиње на подручју Тузланског 
кантона за 2022. годину и рјешења које доноси 
министар, у складу са Законом о ветеринарству ФБиХ 
и Правилником о поступку исплате надокнаде штете 
за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње 
(,,Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 
98/12 и 88/18);

-  Средства из тачке 4.: на основу Одлуке о 
финансирању мјера здравствене заштите животиња на 
подручју Тузланског кантона за 2022. годину по наредби 
Кантоналне управе за инспекцијске послове Тузланског 
кантона и трошкови мјера ветеринарског јавног 
здравства и рјешења, које доноси министар;

-  Средства из тачке 5.: на основу Одлуке о 
подмирењу трошкова провођења мјера дијагностичког 
испитивања на бруцелозу и туберкулозу мушких грла 
старијих од 12 мјесеци и рјешења које доноси министар; 

-  Средства из тачке 6.: на основу Одлуке о 
трошковима еутаназије животиња на подручју 
Тузланског кантона за 2022. годину и рјешења које 
доноси министар;

-  Средства из тачке 7.: на основу Одлуке о 
преусмјеравању средстава за поједине намјене 
предвиђене у Поглављу III, Табела 1.

V – ИЗВОЂЕЊЕ МЈЕРА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Мјере прописане Програмом Министарства обавезне су 
проводити за ту дјелатност регистроване и на поједином 
подручју надлежне ветеринарске организације, осим мјера 
из Прилога I, Поглавља Е, тачка 3.(салмонелоза перади) 
Програма Уреда за ветеринарство које се проводе на 
иницијативу власника.

Надлежне ветеринарске организације након проведбе 
свих мјера за поједину врсту животиња дужне су издати 
потврду о проведеним мјерама у складу са одредбама 
обрасца из Прилога V Програма Уреда за ветеринарство.

До 10-ог у мјесецу, ветеринарске организације које 
проводе мјере прописане овим Програмом обавезне су 
доставити Министарству извјештај о свим проведеним 
мјерама у претходном мјесецу у писаној и електронској 
форми, на обрасцу који је саставни дио Програма Уреда за 
ветеринарство.

Овлашћене лабораторије су обавезне, најкасније до 10-
ог у мјесецу достављати мјесечне извјештаје Министарству 
о свим проведеним анализама, са посебно издвојеним 
приказом претрага проведених на основу Програм 
Министарства у писаној и електронској форми.

VI - СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Овај програм ступа на снагу даном добијања 

сагласности од стране Владе Тузланског кантона и биће 
објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

Босна и Херцеговина 
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Број: 04/1-20-014247-22
Датум: 13.06.2022. године

МИНИСТАР

Емир Бегић, 
дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 27. Закона о буџетима у Федерацији 

Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 
5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22) и члана 51. тачка 1. Закона 
о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности 
незапослених лица („Службене новине Федерације БиХ“, 
бр. 41/01, 22/05 и 9/08), Управни одбор, на сједници 
одржаној 14.07.2022 године, доноси

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ 
ПЛАНА

Јавне установе Служба за запошљавање Тузланског 
кантона за 2022. годину

Члан 1.
Измјенама и допунама Финансијког плана Службе, 

дошло је до измјена унутар економских кодова тако да 
је у збиру план прихода и расхода остао непромијењен и 
износи 30.289.390 КМ. 
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Р.бр. Група конта Назив Финансијски план 
за 2022. годину

Измјене Финансијског 
плана за 2022. годину

 1 2 3 4
1. 710000 Порезни приходи 22.151.265 23.651.265
2. 720000 Непорезни приходи 111.980 111.980
3. 730000 Текући трансфери 8.023.845 6.523.845
4. 813000 Примици 2.300 2.300

5.  Укупни приходи, текући 
трансфери и примици 30.289.390 30.289.390

6. 610000 Расходи 29.230.800 29.230.800
7. 821000 Издаци 858.590 858.590
8.  Укупно расходи и издаци 30.089.390 30.089.390
9.  Текућа резерва 200.000 200.000
10.  Укупно расходи, издаци и 

текућа резерва 30.289.390 30.289.390

Члан 2.
Приходи и примици по врстама утврђују се у билансу прихода и расхода за 2022. годину како слиједи:
А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Р.б. Група конта Назив Финансијски план 
2022. године

Измјене 
Финансијског плана 

за 2022. годину

 0 1 2 3 4

1. 710000 Приходи од пореза 22.151.265 23.651.265 

1.1. 712000 Допринос за социјалну заштиту 22.151.265 23.651.265

1.1.1. 712110 Запослених         22.146.110            23.646.110    

1.1.1.1. 712113 Допринос за осигурање од 
незапослености 21.654.840 23.154.840 

1.1.1.2. 712113 План отплате укупног дуга по основу 
Споразума РМУ Бановићи д.д. 458.260 458.260 

1.1.1.3. 712113 План отплате укупног дуга по основу 
Споразума РМУ Ђурђевик 33.010 33.010 

1.1.2. 712120 Средства за волонтере и 
приправнике 5.155 5.155 

2. 720000 Непорезни приходи 111.980 111.980 

2.1. 721100
Приходи од нефинансијских јавних 
предузећа и финансијских јавних 
институција

10.000 10.000 

2.2. 721200 Остали приходи од имовине 27.000 27.000 

2.3. 722600 Приходи од пружања јавних услуга 18.280 18.280 

2.4. 722700 Непланиране уплате - приходи 56.700 56.700 

3. 730000 Текући трансфери 8.023.845 6.523.845 

3.1. 732100 Примљени текући трансфери од 
осталих нивоа власти 8.023.845 6.523.845 

3.1.1. 732114 Примљени текући трансфери од 
кантона 2.178.540 2.178.540 

3.1.2. 732131 Трансфер од Федералног завода за 
запошљавање 5.845.305 4.345.305 

4. 813000 Примици од финансијске имовине 2.300 2.300

4.1. 813600 Примљене отплате од позајмљивања 
другим нивоима власти 2.300 2.300

УКУПНИ ПРИХОДИ 
 И ПРИМИЦИ 30.289.390 30.289,390
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Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.б. Група 
конта Назив Финансијски план 

2022. године
Измјене Финансијског 
плана за 2022. годину

0 1 2 3 4
1 610000 Укупни  текући расходи 29.230.800 29.230.800 

1.1. 611000 Плаће и накнаде плаћа 4.934.380 4.934.380 

1.1.1. 611100 Бруто плаће и накнаде плаћа 4.442.450 4.442.450 

1.1.2. 611200 Накнаде трошкова запослених 491.930 491.930 

1.2. 612000 Доприноси послодавца и 
остали доприноси 460.300 460.300 

1.3. 613000 Издаци за материјал, ситан 
инвентар и услуге 736.400 761.400 

1.3.1. 613100 Путни трошкови 22.900 22.900 
1.3.2. 613200 Издаци за енергију 110.000 110.000 

1.3.3. 613300 Издаци за комуникацију и 
комуналне услуге 150.000 150.000 

1.3.4. 613400 Набавка материјала и ситног 
инвентара 61.550 61.550 

1.3.5. 613500 Издаци за услуге превоза и 
горива 11.800 11.800 

1.3.6. 613600 Унајмљивање имовине, опреме 
и нематеријалне имовине 20.000 20.000 

1.3.7. 613700 Издаци за текуће одржавање 40.000 40.000 

1.3.8. 613800
Издаци осигурања, банковних 
услуга и услуга платног 
промета

18.800 18.800 

1.3.9. 613900 Уговорене и друге посебне 
услуге 301.350 326.350 

1.4. 614000 Текући трансфери и други 
текући расходи 23.099.720 23.074.720 

1.4.1. 614200 Текући трансфери 
појединцима 21.684.370 20.159.370 

1.4.1.1. 614219 Допринос за ПИО по члану 31. 
Закона 210.000 210.000 

1.4.1.2. 614223 Новчана накнада незапосленим 
лицима 12.809.370 11.809.370 

1.4.1.3. 614225 Допринос за здравствено 
осигурање 7.872.000 7.372.000 

1.4.1.4. 614229 Исплате за социјално 
збрињавање незапослених лица 793.000 768.000 

1.4.2.

614100; 
614200; 
614300; 
614400; 
614500

Активне мјере запошљавања 1.400.000 2.900.000 

1.4.3. 614800 Други текући расходи 15.350 15.350 

2. 821000 Издаци за набавку сталних 
средстава 858.590 858.590

2.1. 821100 Набавка земљишта 10.000 10.000 

2.2. 821200 Набавка зграда 160.300 160.300 

2.3. 821300 Набавка опреме 184.030 214.030 
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753-a
На основу члана 27. Закона о буџетима у Федерацији 

Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 
104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), члана 13. Статута 
ЈУ Службе за запошљавање Тузланског кантона број: 
01/1-1-45/2-17-1 од 26.09.2017. године, број: 01/1-1-45/2-
17/19 од 19.08.2019. године, број: 01-02-541/П-5/19-4 од 
21.01.2020. године и број: 01/1-04-379/21-3 од 10.06.2021. 
године и Мишљења Министарства за рад, социјалну 
политику и повратак Тузланског кантона број: 09/1-11-
425-1/22 од 13.07.2022. године, Управни одбор ЈУ Служба за 
запошљавање Тузланског кантона, на 8. сједници одржаној 
дана 14.07.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о извршењу Измјена и допуна Финансијског плана ЈУ 
Служба за запошљавање Тузланског кантона за 2022. 

годину

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се структура прихода, примитака, 

расхода и издатака Измјена и допуна Финансијског плана 
ЈУ Служба за запошљавање Тузланског кантона за 2022. 
годину (у даљем тексту: Финансијски план), начин додјеле 
и извршавања утврђених програма, његово извршавање, 

приоритети плаћања, управљање финансијском имовином 
и новчаним токовима, нефинансијском имовином те 
обавезе ЈУ Службе за запошљавање Тузланског кантона, 
одговорности, начин извршавања обавеза, као и друга 
питања о извршавању Финансијског плана за 2022. годину.

Члан 2.
Финансијски план представља процјену прихода 

и примитака и утврђене износе расхода и издатака 
који доноси Управни одбор ЈУ Службе за запошљавање 
Тузланског кантона, а на који сагласност даје Скупштина 
Тузланског кантона.

Члан 3.
Финансијски план се односи на фискалну 2022. годину, 

која почиње 1. јануара, а завршава 31. децембра 2022. 
године.

Израда и изрвршавање Финансијског плана заснива се 
на начелима законитости, ефикасности, економичности и 
транспарентности.

Члан 4.
ЈУ Служба за запошљавање Тузланског кантона  

као ванбуџетски фонд проводи извршење овог плана 
остварујући прикупљање и трошење средстава, укључујући 
и прописане поступке контроле, евидентирања и 
извјештавања.

Члан 5.
Финансијски план ванбуџетског фонда састоји се од 

2.4. 821500
Набавка сталних средстава у 
облику права 180.000 150.000 

2.5. 821600
Реконструкција и 
инвестиционо одржавање 324.260 324.260 

3.  Буџетска резерва 200.000 200.000 
УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ 30.289.390 30.289.390 

Члан 3.
Средства за осигурање од незапослености остварују се уплатом доприноса за осигурање од незапослености, у 

складу са Законом о доприносима („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 
14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 и 4/21), Законом о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности 
незапослених особа („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 41/01, 22/05 и 9/08) и Правилником о начину уплате 
јавних прихода буџета и ванбуџетских фондова на територији Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, 
бр. 54/20, 55/20 исп, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21 и 83/21).

Члан 4.
Служба за запошљавање Тузланског кантона, као носилац ванбуџетског фонда проводи извршење овог плана 

остварујући функције прикупљања и трошења средстава, укључујући и прописане поступке контроле, евидентирања 
и извјештавања.

Члан 5.
Планирана средства утврђена у овим Измјенама и допунама Финансијског плана ће се распоређивати према 

намјенама, сразмјерно оствареним приходима у периоду у којем се распоређују.

Члан 6.
Измјене и допуне Финансијског плана Јавне установе Служба за запошљавање Тузланског кантона за 2022. 

годину, ступају на снагу даном добијања сагласности Скупштине Тузланског кантона.

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине -

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ЈУ Служба за запошљавање

Број: 01-11-1-570/2022
Тузла, 14.07.2022. године

Предсједник
Управног одбора

Амир Мехмедовић, мр.сци.разредне наставе, с.р.



Понедељак, 25.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 14 - Страна 1595Понедељак, 25.07.2022. год СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА  Број 14 - Страна 1595

општег и посебног дијела.
Опши дио Финансијског плана састоји се од рачуна 

прихода, примитака, и рачуна расхода и издатака за период 
01.01.2022.-31.12.2022. године утврђених у укупном износу 
од 30.289.390 КМ.

У посебном дијелу Финансијског плана су исказани 
расходи и издаци исказани по врстама, распоређени у 
текуће издатке и капиталне инвестиције.

II - ИЗВРШАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Члан 6.
Финансијски план мора бити уравнотежен тако да 

укупни приходи и примици покривају укупне расходе и 
издатке.

Ако се у току године због настанка нових обавеза или 
промјена у привредним кретањима расходи или издаци 
повећају, односно смање приходи или примици Управни 
одбор ЈУ Служба за запошљавање Тузланског кантона може 
донијети одлуку о обустављању извршавања појединих 
расхода или издатака у трајању од 45 дана.

Ако се за вријеме провођења мјера привремене 
обуставе од извршења Финансијског плана не постигне 
буџетска равнотежа ЈУ Служба за запошљавање Тузланског 
кантона ће предложити Управном одбору измјене и допуне 
Финансијског плана најкасније 15 дана прије истека рока 
за привремену обуставу извршавања Финансијског плана.

У случају повећања прихода Управни одбор ЈУ Служба 
за запошљавање Тузланског кантона може одлучити да 
се започне са поступком измјена и допуна Финансијског 
плана.

Уравнотежење Финансијског плана проводи се 
путем измјена и допуна по истом поступку за доношење 
Финансијског плана.

У току активности на измјенама и допунама 
Финансијског плана Управни одбор ЈУ Служба за 
запошљавање Тузланског кантона може продужити 
привремену обуставу извршавања појединих издатака. 

Члан 7.
Приходи и примици те расходи и издаци и трансакције 

које произилазе из пословних активности систематски се, 
сходно важећим прописима, евидентирају у главној књизи 
и помоћним књигама.

Члан 8.
Средства утврђена Финансијским планом могу се 

користити само за намјене које су одређене Финансијским 
планом и по динамици утврђеној оперативним планом. 

Члан 9.
Неутрошена средства по појединим ставкама расхода 

из мјесечног оперативног плана преносе се на исте 
ставке у наредни мјесечни оперативни план извршавања 
Финансијског плана.  

Члан 10.
Финансијски план се извршава по намјенама и до 

висине средстава утврђених у Финансијском плану 
ЈУ Служба за запошљавање Тузланског кантона по 
сљедећим приоритетима:

- Плате, доприноси, порези и накнаде 
запосленима, 

- Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге,  
- Текући трансфери за исплату новчане накнаде 

незапосленим лицима, уплате доприноса за здравствено 
осигурање незапослених лица, уплате доприноса за 
пензијско-инвалидско осигурање незапослених лица, и 
социјално збрињавање незапослених,

- Издаци за набавку сталних средстава, 
- Текући трансфери за мјере активне политике 

запошљавања, текући трансфери за Фонд за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитетом и остали трансфери,

- и друге исплате у складу са законима и другим 
важећим прописима.

Члан 11.
Сви прикупљени и наплаћени јавни приходи који 

припадају ЈУ Служба за запошљавање Тузланског 
кантона, уплаћују се на депозитни рачун ЈУ Служба за 
запошљавање Тузланског кантона.

Платне трансакције обављају се преко трансакцијских 
рачуна ЈУ Служба за запошљавање Тузланског кантона 
отворених за утврђене намјене потрошње.

Потписници налога платних трансакција путем 
рачуна из ст. (1) и (2) овог члана су:

- лица која директор ЈУ Служба за запошљавање 
Тузланског кантона овласти посебном одлуком у 
складу са Законом о унутрашњем платном промету у 
Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 12.
Средства за плате и накнаде запослених исплаћиваће 

се у складу са Правилником о раду и другим прописима 
који регулишу ову област.  

Члан 13.
Средства за текуће трансфере за материјално - 

социјалну сигурност незапослених лица исплаћиваће 
се у складу са Законом о посредовању у запошљавању и 
социјалној сигурности незапослених лица Федерације 
Босне и Херцеговине. 

Средства за текуће трансфере за активну политику 
запошљавања исплаћиваће се у складу са Програмима 
Федералног завода за запошљавање, Владе Тузланског 
кантона и Службе за запошљавање Тузланског кантона 
те учешћа у заједничким пројектима организација и 
институција.

Члан 14.
Утрошак планираних бруто плата и накнада 

трошкова запослених, издатака за материјал и услуге, 
текућих трансфера и капиталних издатака извршаваће 
се у складу са чланом 8. ове одлуке.  

Члан 15.
Поступак набавке роба, услуга и уступања радова 

обавља се у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 и 47/14).

Члан 16.
Издаци за набавку сталних средстава обухватају 

набавку земљишта, зграда, опреме, права, реконструкције 
и инвестиционо одржавање.

Утрошак наведених средстава врши се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама у дијелу у којем 
нису сврстана у изузећа.

План капиталних улагања није формиран као посебан 
документ, него се средства утврђена на позицији Издаци 
за стална средства, планирају и реализују кроз систем 
јавних набавки.

Члан 17.
У току текуће године, уколико се укаже потреба, 

Управни одбор ЈУ Служба за запошљавање Тузланског 
кантона може донијети одлуку о прерасподјели између 
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појединих ставки планираних расхода у оквиру укупног 
износа расхода уз претходну сагласност Министарства за 
рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона1, 
а највише до 10% укупно одобрених расхода.

Члан 18.
За расходе за које нису предвиђена средства или 

нису предвиђена у довољном износу, уколико се укаже 
неодложна потреба, предвиђена је текућа резерва. На 
основу члана 60. Закона о буџетима у Федерацији Босне 
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19, 99/19 и 25а/22) у текућу резерву ЈУ Служба за 
запошљавање Тузланског кантона издваја се највише до 
3% буџетских прихода, без намјенских прихода, властитих 
прихода и без примитака. 

Средства текуће резерве, по утврђеном приједлогу, 
одобрава Управни одбор ЈУ Служба за запошљавање 
Тузланског кантона.

Члан 19.
Са рачуна ЈУ Служба за запошљавање Тузланског 

кантона не могу се исплатити средства на име издатака 
који нису одобрени Финансијском планом.

Члан 20.
Поврат више или погрешно уплаћених прихода у 

текућој години врши се са депозитног рачуна ЈУ Служба 
за запошљавање Тузланског кантона из текућег прилива, 
на који се дневно уплаћују средства јавних прихода.

Поврат више или погрешно уплаћених прихода 
који нису уплаћени у текућој години, врши се са 
трансакцијског рачуна Службе на који се дневно врши 
пренос јавних прихода са депозитног рачуна ЈУ Служба 
за запошљавање Тузланског кантона.

Поврати из ставова (1) и (2) овог члана врше се 
у складу са одредбама Закона о буџетима, Закона о 
трезору у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр. 26/16 и 3/20), Правилника 
о начину уплате припадности и расподјели јавних 
прихода у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 54/20), и Правилника о 
процедурама за поврат и прекњижавање погрешно/
више уплаћених јавних прихода с јединственог рачуна 
трезора Федерације Босне и Херцеговине и поступку 
умањења („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 20/18 
и 16/20).

III - РАЧУНОВОДСТВО И НАДЗОР НАД 
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Члан 21.
ЈУ Служба за запошљавање Тузланског кантона 

обавезна је примјењивати буџетско рачуноводство и 
рачуноводствене политике за буџетске кориснике, те 
водити помоћне књиге прописане законом.

Признавање прихода и примитака, те расхода и 
издатака води се по начелу модифицираног настанка 
догађаја.

Приходи и примици признају се у оном периоду када 
су мјерљиви и расположиви, односно када су уплаћени на 
јединствени рачун  ЈУ Служба за запошљавање узланског 
кантона.

Расходи и издаци признају се на основу настанка 
пословног догађаја (обавезе) и у извјештајном периоду 
на који се односе независно од плаћања.
__________________________________________________________
1član 59. stav 7, Zakon o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine 
Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19, 99/19 i 25a/22)

Члан 22.
Директор, помоћници директора, руководиоци 

сектора, координатори и шефови одјељења су одговорни 
за систем интерне контроле, надзор и законито 
извршавање Финансијског плана.

Члан 23.
Јединица интерне ревизије ЈУ Служба за запошљавање 

Тузланског кантона, у складу са прописима којим је 
регулисана интерна ревизија, у континуитету независно 
и објективно прати и оцјењује систем интерних контрола, 
одвијање пословања, указује на неправилности и 
неусклађености са законским и другим прописима те 
предлаже мјере за њихово отклањање и унапређење 
пословања Службе.

IV - ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 24.
ЈУ Служба за запошљавање Тузланског кантона, 

подноси периодичне финансијске извјештаје у складу са 
Правилником о финансијском извјештавању и годишњем 
обрачуну буџета у Федерацији Босне и Херцеговине. 

Члан 25.
Сектор за финансије и рачуноводство дужан је 

подносити Управном одбору тромјесјечни, полугодишњи, 
деветомјесечни и годишњи финансијски извјештај о 
извршењу финансијског плана у складу са Правилником о 
финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета 
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 69/14, 14/15, 04/16, 19/18 и 3/21). 

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Послије усвајања Финансијског плана ЈУ Службе за 

запошљавање Тузланског кантона за 2022. годину, а 
на основу члана 2. став 1. тачка 34. Закона о буџетима 
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15, 
102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22) директор 
Службе ће донијети Оперативни план.

Члан 27.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком, 

а тичу се начина израде, доношења, извршавања 
финансијског плана, задуживања, дуга, рачуноводства, 
надзора и ревизије финансијског плана, примјењиваће се 
одредбе важећих закона и пратећих подзаконских аката.

Члан 28.
У случају непоштивања ове одлуке, примјењиваће се 

казнене одредбе Закона о буџетима у Федерацији Босне 
и Херцеговине.

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности 

Скупштине Тузланског кантона и примјењиваће се од дана 
добијања сагласности Скупштине Тузланског кантона.

Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и 

Херцеговине -
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ЈУ Служба за запошљавање

Број: 01-11-1-571/2022
Тузла, 14.07.2022. године

Предсједник
Управног одбора  

Амир Мехмедовић, мр.сци.
разредне наставе, с.р.
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На основу члана 17., а у вези са члановима 14., 27., 

29., 30. и 31.,  Закона о заштити културне баштине 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 16/20) 
и члана 4. Правилника о облику, садржају и начину 
вођења Регистра добара баштине Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број:  7/21), 
вршилац дужности директора Завода доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о стављању потенцијалног добра баштине - Културно-
историјска цјелина „Стара градска језгра Лукавац“, 

Град Лукавац, под претходну заштиту Тузланског 
кантона

I
Под претходну заштиту Тузланског кантона ставља 

се непокретно потенцијално добро баштине Културно-
историјска цјелина „Стара градска језгра Лукавац“, која се 
налази у Лукавцу у улицама Прва и Милерова, на к.ч. 2292/4, 
2301, 2300, 2299, 2298, 2297, 2296, 2295, 2292/9, 2292/1, К.О. 
Лукавац - прва градитељска цјелина, к.ч. 2720, 2723, 2724, 
2725,  К.О. Лукавац – друга градитељска цјелина, к.ч. 2733, 
2738, 2740, 2742, К.О. Лукавац – трећа градитељска цјелина, 
уписано као посјед Општине Лукавац, Глотић (Мухамеда) 
Беге (к.ч. 2292/4), д.о.о. Раднички Универзитет Лукавац 
(к.ч.2292/9, 2292/1) и Sisecam Soda Лукавац д.о.о. (к.ч. 2299) 
у „Б листу“ катастарско-књижног улошка с удјелом 1/1, а 
које је претходно евидентирано у Листи потенцијалних 
добара баштине Тузланског кантона Одлуком ЈУ Завод за 
заштиту и коришћење културно-историјског и природног 
наслијеђа Тузланског кантона број 03/24-156/22 од 27. 05. 
2022. године.

II
Непокретно добро из тачке I овог рјешења обухвата  три 

градитељске цјелине које се састоје од зграда и дворишта.

III
Утврђује се ширина заштитног појаса који обухвата 

парцеле означене као к.ч. 2292/8, 2292/3, 2292/7, 2292/6, 
2292/5, К.О. Лукавац – прва градитељска цјелина, 2718/1 
- друга градитељска цјелина, 2732/1, К.О. Лукавац – 
трећа градитељска цјелина.

IV
Ради заштите непокретног добра из тачке I овог 

рјешења предузеће се мјере заштите прописане чланом 
14. став (2) алинеје а), б), ц), д), ф), и) и ј) Закона 
о заштити културне баштине („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 16/20): истраживање 
и препознавање на терену потенцијалног добра 
баштине, евидентирање потенцијалног добра баштине, 
валоризација и утврђивање статуса добра баштине, упис 
добра баштине у регистар добара баштине, спречавање 
уништавања, оштећења или скрнављења те забрана 
сваке радње којом се непосредно или посредно може 
измијенити или нарушити својство добра баштине и 
конзервација, рестаурација, адаптација, ревитализација, 
реконструкција, обнова те надзор над интерполацијом 
унутар добра баштине.

V
Без сагласности ЈУ Завод за заштиту и коришћење 

културно-историјског и природног наслијеђа Тузланског 
кантона не могу се изводити радови на непокретном добру 
из тачке I овог рјешења и у његовом заштитном појасу.

VI
Непокретно добро из тачке I овог рјешења ставља се 

под претходну заштиту Тузланског кантона до доношења 
одлуке Скупштине Тузланског кантона из члана 23. 
Закона о заштити културне баштине („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 16/20), а најдуже 3 године од 
дана коначности овог рјешења.

VII
По коначности овог рјешења исто се објављује 

у „Службеним новинама Тузланског кантона“ и 
непокретно добро из тачке I овог рјешења уписује се у 
Регистар добара баштине, Листу добара баштине под 
претходном заштитом Тузланског кантона.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ЈУ Завод за заштиту и коришћење 

културно-историјског и природног 
наслијеђа Тузланског кантона

Број: 03/26-157/22
Тузла, 01.06.2022. године

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА

Менсур Смајловић,с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона, на 184. 

сједници одржаној дана 16.06.2022. године, разматрајући 
приједлог Уговора о обнављању уговора о концесији 
достављеног од стране Министарства привреде Тузланског 
кантона актом број: 03/1-11-9929/22 од 08.06.2022. 
године, а на основу члана 27. став 2. Закона о концесијама 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 
6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18) и Документа о политици 
додјеле концесија на подручју Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/06), доноси 
сљедећу:

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о обнављању 

уговора о концесији за експлоатацију подземне 
високоминерализоване воде из властитог бунара Б-1 који 
се налази у близини СПК Mellain на подручју града Тузла, 
којег Министарство привреде Тузланског кантона треба 
да закључи са привредним друштвом ,,Mellain” д.о.о. Тузла, 
а у складу са одредбама Закона о концесијама Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.  5/04, 
7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18).

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Комисија за концесије

Број: 20/1-21-15298/22
Тузла, 23.06.2022. године

Предсједник Комисије за 
концесије ТК

Дино Конаковић,с.р.

756
Комисија за концесије Тузланског кантона, на 186. 

сједници одржаној дана 06.07.2022. године, разматрајући 
приједлог Уговора о обнављању уговора о концесији 
достављеног од стране Министарства привреде Тузланског 
кантона актом број: 03/1-14-7393/22 од 23.06.2022. 
године, а на основу члана 27. став 2. Закона о концесијама 
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(,,Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 
6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18) и Документа о политици 
додјеле концесија на подручју Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/06), доноси 
сљедећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о обнављању уговора 

о концесији за експлоатацију подземне термалне воде из 
бунара БЗ-1, који се налази на земљишту у кругу мљекаре, 
означеном као к.ч. 243/05 К.О. Градачац 1 на подручју 
града Градачац, којег Министарство привреде Тузланског 
кантона треба да закључи са привредним друштвом 
,,Млијечна индустрија 99” д.о.о. Градачац, а у складу са 
одредбама Закона о концесијама Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05, 
6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18).

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине-

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Комисија за концесије

Број: 20/1-14-16421/22
Тузла, 06.07.2022. године

Предсједник Комисије 
за концесије ТК

Дино Конаковић,с.р.

 757
Комисија за концесије Тузланског кантона, на 185. 

сједници одржаној дана 05.07.2022. године, разматрајући 
приједлог Уговора о обнављању уговора о концесији 
достављеног од стране Министарства привреде 
Тузланског кантона актом број: 03/1-14-8900/22 од 
23.06.2022. године, а на основу члана 27. став 2. Закона о 
концесијама („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 
5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18) и Документа 
о политици додјеле концесија на подручју Тузланског 
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
7/06), доноси сљедећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ приједлог Уговора о обнављању уговора 

о концесији за експлоатацију камена кречњака на лежишту 
,,Вијенац” на подручју града Лукавац, којег Министарство 
привреде Тузланског кантона треба да закључи са 
привредним друштвом Рудник кречњака ,,Вијенац” д.о.о. 
Лукавац, а у складу са одредбама Закона о концесијама 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18).

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Комисија за концесије

Број: 20/1-14-16422/22
Тузла, 06.07.2022. године

Предсједник Комисије 
за концесије ТК

Дино Конаковић,с.р.

 758
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 185. sjednici 

održanoj dana 05.07.2022. godine, razmatrajući prijedlog 
Ugovora o obnavljanju ugovora o koncesiji dostavljenog od 
strane Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona aktom 
broj: 03/1-14-7031/22 od 23.06.2022. godine, a na osnovu 

člana 27. stav 2. Zakona o koncesijama („Službene novine 
Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 
14/17 i 10/18) i Dokumenta o politici dodjele koncesija na 
području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog 
kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

O D L U K U
ODOBRAVA SE prijedlog Ugovora o obnavljanju ugovora 

o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištima 
,,Drenik” i ,,Bijela Rijeka” na području grada Srebrenik, kojeg 
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona treba da zaključi 
sa privrednim društvom ,,Ingram” d.d. Srebrenik, a u skladu 
sa odredbama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona 
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05, 6/11, 
1/13, 11/14, 14/17 i 10/18).

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Комисија за концесије

Broj: 20/1-14-16423/22
Tuzla, 06.07.2022. godine

Предсједник Комисије 
за концесије ТК

Дино Конаковић,с.р.

759
               Босна и Херцеговина
 ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   
                           УСТАВНИ  СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

Број: У-20/22
Сарајево, 27.06.2022. године

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, 
одлучујући по предоченом уставном питању Врховног 
суда Федерације Босне и Херцеговине о правном дејству 
одлука Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине 
на судске поступке који су у току, на основу члана 
IV.Ц.3.10.(4) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на 
сједници без јавне расправе одржаној дана 27.06.2022. 
године, донио је:

П Р Е С У Д У 
У односу на предочено уставно питање, дјеловање 

одлука Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине 
којим је утврђено да је закон или пропис или поједина 
одредба закона или прописа супротна, односно у 
несагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, 
је такво да се у односу на поступке који су у току пред 
редовним судовима у било којој фази судског поступка, 
од дана објаве, имају примијенити на начин да се такав 
пропис, закон или поједина одредба не примјењују у 
редовносудским поступцима, односно одлука Уставног 
суда Федерације Босне и Херцеговине има ретроактивно 
дејство на судске поступке који су у току.

Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације 
БиХ“ и службеним гласилима кантона у Федерацији Босне 
и Херцеговине.

О б р а з л о ж е њ е

1.   Предмет захтјева и подносилац захтјева 

Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: подносилац захтјева) је поднеском број: 
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070-0-Су-Ап-22-000439 од 30.05.2022. године, Уставном 
суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Уставни суд Федерације) предочио уставно питање – 
примјена и дјеловање одлука Уставног суда Федерације  
у судским поступцима.

У смислу члана IV.Ц.3.10.(4) Устава Федерације 
Босне и Херцеговине, Врховни суд Федерације Босне 
и Херцеговине је овлашћен за постављање уставног 
питања Уставном суду Федерације.  

2. Битни наводи захтјева 

Подносилац захтјева поставља уставно питање имајући 
у виду одредбе чл. IV.Ц.3.10.(4),  IV.Ц.3.11. и IV.Ц.3.12.ц) 
Устава Федерације Босне и Херцеговине. Уставно питање 
се појавило у предметима подносиоца захтјева број: 03 0 
У 0018299 20 Увп и број: 03 0 У 0018425 20 Увп, у којима 
постоје различита схватања начина рјешавања предмета 
приликом примјене одлука Уставног суда Федерације, те је 
с тим у вези дошло до различитог одлучивања. Наиме, није 
спорно да се од дана објављивања одлуке Уставног суда 
Федерације у „Службеним новинама Федерације БиХ“, којом 
је утврђено да пропис није у складу са Уставом Федерације 
Босне и Херцеговине, исти не примјењује. Међутим, спорно 
је у судским вијећима како се та одлука рефлектује на одлуку 
у управном спору који се рјешава. Подносилац захтјева 
истиче да један дио судија Врховног суда Федерације Босне 
и Херцеговине који одлучују у овим предметима, сматра 
да су одлуке кантоналног суда, који је примијенио одлуку 
Уставног суда Федерације у вријеме одлучивања по тужби 
незаконите, јер пресудама Уставног суда Федерације 
није наведено „ретроактивно дејство“, када су у питању 
рјешавања пред редовним судом. 

У том циљу, подносилац захтјева се обраћа Уставном 
суду Федерације са захтјевом да се разјасни дејство његових 
одлука, односно да у било којој фази судског поступка није 
могуће, приликом рјешавања занемарити чињеницу да 
је одлука објављена у „Службеним новинама Федерације 
БиХ“ и да се тај пропис не примјењује од дана објављивања. 
Такође, обраћају се Уставном суду Федерације са захтјевом 
за хитно поступање јер се застало са поступком рјешавања 
у складу са одредбама члана IV.Ц.3.11. Устава Федерације 
Босне и Херцеговине. 

3.   Претходни поступак 

Уставни суд Федерације је размотрио специфичност 
постављеног уставног питања од стране подносиоца 
захтјева, а које се односи на примјену и дејство одлука 
Уставног суда Федерације у судским поступцима чије 
је рјешавање у току. Притом је узео у обзир  чињеницу 
о различитим ставовима појединих одјељења и судија 
Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине о овом 
правном питању и различитом поступању у судским 
поступцима, што посљедично доводи до неједнакости 
грађана у поступцима који се односе на рјешавање о 
њиховим правима и обавезама, а самим  тим генерише 
правну несигурност. 

Како је Уставни суд Федерације једино овлашћено 
тијело за тумачење одредби Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, а у вези са напријед наведеним, овај захтјев са 
предоченим уставним питањем оцјењује као прихватљив 
за одлучивање. Подсјећамо на објављену судску праксу 
овог суда, која је релевантна и за ово уставно питање, те 
упућујемо на ставове изнесене у  Пресуди број: У-48/19 од 
21.04.2020. године („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 31/20).

У овом уставносудском предмету који се у суштини 

односи искључиво на правно тумачење дејства одлука 
овог суда у  судским поступцима пред редовним 
судовима, то нема друге стране у поступку због чега и 
није потребно тражити одговор на захтјев од стране 
странака у поступцима који се воде пред подносиоцем 
захтјева,  а који списи предмета су достављени уз захтјев 
подносиоца захтјева.

4.   Релевантно право

А.Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан IV.Ц.3.10. (4)
Уставни суд одлучује и о уставним питањима која му 

предочи Врховни суд или неки кантонални суд а која се 
појаве у току поступка пред тим судом.

Члан IV.Ц.3.11.
Кад Врховни суд, или кантонални суд, у току поступка 

који се води пред судом, сматрају да одговарајући закон 
није у складу са овим уставом, обуставит ће поступак и 
предочити предмет Уставном суду у складу са чланом IV. 
Ц. 10. (3).

Члан IV.Ц.3.12.
Одлуке Уставног суда коначне су и обавезујуће, посебно 

када:
а) Суд рјешава спор у складу са чланом IV. Ц. 10. (1). Све 

стране у спору морају поштовати ту одлуку и придржавати 
се наредби Суда издатих у току или на крају поступка;

б) Суд утврди да закон, усвојени или предложени закон 
или други пропис Федерације или било којег кантона, града 
или било које општине није у складу са овим уставом. Тај 
или други пропис неће се примјењивати, односно ступити 
на снагу, осим уколико се измијени на начин који пропише 
Суд или уколико Суд не утврди прелазна рјешења, која не 
могу бити на снази дуже од шест мјесеци;

ц) Суд одлучи о уставном питању које му је предочено 
у складу са чланом IV. Ц. 10. (3). Одлука Уставног суда бит 
ће обавезујућа за суд који је предочио питање у односу 
на поступак током којег је питање покренуто и имат ће 
дејство утврђено под (б).

Б. Закон о поступку пред Уставним судом 
Федерације Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03)
Члан 5.

Уставни суд проводи поступак на основу одредаба 
овог закона, а у питањима која нису уређена овим 
законом може сходно примијенити одговарајућа правила 
процесних закона.

Правила поступка која нису утврђена овим законом 
прописат ће се пословником Уставног суда.

Члан 40. став 1.
Усвојени или предложени закон или други пропис 

органа федералне, кантоналне или општинске власти за 
који Уставни суд утврди да није у складу са Уставом неће 
се примјењивати од дана објављивања пресуде Уставног 
суда у “Службеним новинама Федерације БиХ”, односно 
предложени закон или други пропис неће ступити на снагу.

B.  Пословник Уставног суда Федерације Босне и 
Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16)
Члан 60. 

Дјеловање одлука Суда 
Свако коме је повријеђено право коначним или 
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правомоћним појединачним актом донeсеним на основу 
одредби које су престале да важе на основу одлуке Суда, 
има право тражити од надлежног тијела измјену тог 
појединачног акта, а надлежно тијело је дужно да понови 
поступак и усклади акт са одлуком Суда у року од 90 дана 
од дана пријема захтјева. 

Уколико надлежни орган не понови поступак и не 
усагласи акт са одлуком Суда у року из става 1. овог 
члана, акт којим је повријеђено право неком лицу 
престаје да важи.  

Приједлог за измјену коначног или правомоћног 
појединачног акта из става 1. овог члана, може се 
поднијети у року од двије године од дана објављивања 
одлуке у “Службеним новинама Федерације БиХ”, 
службеном гласилу кантона односно општине. 

5.   Судска пракса Уставног суда Федерације

Пресуда Уставног суда Федерације број: У-48/19 од 
21.04.2020. године („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 31/20). 

6.  Чињенично стање и став Уставног суда Федерације

Суштина постављеног, односно предоченог уставног 
питања од стране овлашћеног подносиоца захтјева, је да 
имају дилему о томе да ли се у конкретним поступцима по 
управним споровима из предмета који су достављени суду, 
али и свим другим поступцима који су у току пред судским 
органима у Федерацији Босне и Херцеговине, без обзира 
да ли су у питању поступци по редовним или ванредним 
правним лијековима или пак поступци из првостепене 
и другостепене надлежности редовних судова, има 
примијенити објављена пресуда Уставног суда Федерације 
којoм је поједини пропис или одредба неког прописа 
оцијењена као неуставна. 

Уставни суд Федерације подсјећа да је једна од основних 
надлежности овог суда управо оцјена уставности, те 
да је у питању тзв. апстрактна контрола уставности. 
Опште дејство такве одлуке овог суда је недвосмислено 
прописано одредбама члана IV.Ц.3.12. Устава Федерације 
Босне и Херцеговине, те прецизирано чланом 40. став 1. 
Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне 
и Херцеговине. У складу са наведеним одредбама, Закон 
или други пропис органа власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине за који се утврди да није у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине неће се примјењивати 
од дана објављивања пресуде овог суда, што значи да 
више не постоји у правном поретку Федерације Босне и 
Херцеговине. Такве одредбе о дејству одлука Уставног 
суда Федерације обавезују доносиоце закона или прописа 
на њихову измјену и усклађивање са ставовима из одлука 
Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине.

Када су у питању специфични поступци за оцјену 
уставности који су покренути кроз предочено уставно 
питање од стране Врховног или кантоналних судова 
у Федерацији Босне и Херцеговине, прецизна је и 
јасна уставносудска норма која прописује обавезност 
примјене одлуке Уставног суда Федерације на поступке 
који су у току пред Врховним или кантоналним 
судовима у Федерацији Босне и Херцеговине. Стога 
недвосмислено произилази и посебно  обавезујуће 
дејство одлука Уставног суда Федерације пред свим 
органима, укључујући и судске органе у којима се воде 
поступци о појединачним правима и обавезама, у свим 
фазама судског поступка, које се односи  на судско 
одлучивање о односима насталим прије доношења 
уставносудске одлуке, дакле, има ретроактивно дејство. 

Уставни суд Федерације примјећује да је неоснован 
став појединих судија редовних судова који се базира на 
томе да се у одлукама овог суда не наводи посебно њихово 
ретроактивно дејство на рјешавање предмета који су 
у току, а да је у међувремену објављена уставносудска 
одлука којом је одређени закон или пропис или одредба 
појединог закона или прописа оглашена неуставном. 
Нити у једној одлуци овог суда се то посебно не прописује, 
јер сама уставна норма недвосмислено упућује на то да се 
пред редовним судовима, за поступке који су у току, мора 
примијенити одлука овог суда којим је пропис који би по 
редовном току ствари редовни суд имао примијенити 
приликом рјешавања неког појединачног случаја а који је 
у међувремену оцијењен противним Уставу Федерације 
Босне и Херцеговине, даном објављивања непримјењив, 
односно ван правног законодавног система у Федерацији 
Босне и Херцеговине. Подносилац захтјева је анализом 
напријед наведене пресуде овог суда којом се такође по 
предоченом уставном питању истог подносиоца захтјева 
елaборирало дејство одлуке Уставног суда Федерације на 
поступке који су у току, могло се растумачити ово питање 
на начин како је и овом одлуком потврђено. 

Не постоји нити један разуман разлог који би оправдавао 
другачије дејство одлука овог суда у поступцима оцјене 
уставности и када су они покренути од стране других 
овлашћених подносиоца захтјева за оцјену уставности, а по 
основу таквих прописа се воде  појединачни поступци пред 
редовним судовима, али и другим органима власти. 

Штавише, иако невезано за предочено уставно питање, 
напомињемо основни правни принцип да се појединачни 
односи који се рјешавају у редовносудским поступцима, па и 
поступцима пред другим државним органима који одлучују 
о појединачним правима и обавезама, имају рјешавати на 
уставан и законит начин, видљив је и из посебног правног 
основа прописаног у члану 60. Пословника Уставног 
суда Федерације Босне и Херцеговине. У прописаним 
роковима свако коме је повријеђено право коначним или 
правомоћним појединачним актом донесеним на основу 
одредби које су престале да важе на основу одлуке овог 
суда има право тражити од надлежног тијела измјену 
таквог акта, а надлежно тијело је дужно да понови поступак 
и усклади акт са одлуком овог суда у прописаном року. 
Дакле, чак и у ситуацијама када више не постоји никакав 
правни лијек, нити редовни, нити ванредни, свако, дакле 
сваки грађанин или правно лице којем је повријеђено 
одређено право, а одлука о неуставности је од стране 
овог суда донесена и објављена након окончања тог 
појединачног поступка, има ово посебно право на неку 
врсту понављања поступка у одређеним роковима. Један од 
основних принципа владавине права подразумијева да се у 
рјешавању о појединачним правима и обавезама одлучује 
примјеном и тумачењем прописа и закона који су у складу 
са највишим правним актом, а то је Устав Федерације Босне 
и Херцеговине. Овај посебни основ за понављање поступка, 
за разлику од предњег, захтијева да се странка позове на 
уставносудску одлуку и поднесе посебан  захтјев тијелу које 
је донијело одлуку о његовим правима и обавезама, било у 
судском или неком другом тијелу, примјеном прописа који 
је оглашен неуставним.

Дакле, коначан став овог суда по предоченом уставном 
питању је да се у поступцима пред редовним судовима, који 
нису окончани, без обзира у којој су фази судског поступка, 
има примијенити  објављена одлука овог суда. За наведено 
није нужно ни да се странка у редовносудском поступку 
позива на одлуку овог суда, јер самим моментом њене 
објаве у службеним гласилима наступа необорива правна 
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претпоставка да је иста позната и обавезујућа за редовни 
суд. 

Сходно напријед наведеном, Уставни суд Федерације 
је донио одлуку као у изреци ове пресуде.

Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је 
једногласно у саставу: Александра Мартиновић, 
предсједница Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, 
проф. др Един Муминовић и  др сц. Ката Сењак, судије Суда.

Предсједница
Уставног суда Федерације

Босне и Херцеговине  
Александра Мартиновић, с.р.

           Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE   
                    USTAVNI  SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  

Broj: U-20/22
Sarajevo, 27.06.2022. godine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući 
po predočenom ustavnom pitanju Vrhovnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine o pravnom dejstvu odluka Ustavnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine na sudske postupke koji 
su u toku, na osnovu člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj 
dana 27.06.2022. godine, donio je:

P R E S U D U 
U odnosu na predočeno ustavno pitanje, djelovanje odluka 

Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojim je utvrđeno 
da je zakon ili propis ili pojedina odredba zakona ili propisa 
suprotna, odnosno u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne 
i Hercegovine, je takvo da se u odnosu na postupke koji su u toku 
pred redovnim sudovima u bilo kojoj fazi sudskog postupka, 
od dana objave, imaju primijeniti na način da se takav propis, 
zakon ili pojedina odredba ne primjenjuju u redovnosudskim 
postupcima, odnosno odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine ima retroaktivno dejstvo na sudske postupke koji 
su u toku.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i 
službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

1.  Predmet zahtjeva i podnosilac zahtjeva 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: podnosilac zahtjeva) je podneskom broj: 070-0-Su-
Ap-22-000439 od 30.05.2022. godine, Ustavnom sudu 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud 
Federacije) predočio ustavno pitanje – primjena i djelovanje 
odluka Ustavnog suda Federacije  u sudskim postupcima.

U smislu člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 
je ovlašten za postavljanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu 
Federacije.  

2.  Bitni navodi zahtjeva 

Podnosilac zahtjeva postavlja ustavno pitanje imajući u 
vidu odredbe čl. IV.C.3.10.(4),  IV.C.3.11. i IV.C.3.12. c) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavno pitanje se pojavilo 
u predmetima podnosioca zahtjeva broj: 03 0 U 0018299 20 

Uvp i broj: 03 0 U 0018425 20 Uvp, u kojima postoje različita 
shvatanja načina rješavanja predmeta prilikom primjene 
odluka Ustavnog suda Federacije, te je s tim u vezi došlo 
do različitog odlučivanja. Naime, nije sporno da se od dana 
objavljivanja odluke Ustavnog suda Federacije u „Službenim 
novinama Federacije BiH“, kojom je utvrđeno da propis nije 
u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, isti ne 
primjenjuje. Međutim, sporno je u sudskim vijećima kako 
se ta odluka reflektuje na odluku u upravnom sporu koji 
se rješava. Podnosilac zahtjeva ističe da jedan dio sudija 
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koji odlučuju 
u ovim predmetima, smatra da su odluke kantonalnog suda, 
koji je primijenio odluku Ustavnog suda Federacije u vrijeme 
odlučivanja po tužbi nezakonite, jer presudama Ustavnog 
suda Federacije nije navedeno „retroaktivno dejstvo“, kada su 
u pitanju rješavanja pred redovnim sudom. 

U tom cilju, podnosilac zahtjeva se obraća Ustavnom 
sudu Federacije sa zahtjevom da se razjasni dejstvo njegovih 
odluka, odnosno da u bilo kojoj fazi sudskog postupka nije 
moguće, prilikom rješavanja zanemariti činjenicu da je odluka 
objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“ i da se taj 
propis ne primjenjuje od dana objavljivanja. Također, obraćaju 
se Ustavnom sudu Federacije sa zahtjevom za hitno postupanje 
jer se zastalo sa postupkom rješavanja u skladu sa odredbama 
člana IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 

3.   Prethodni postupak 

Ustavni sud Federacije je razmotrio specifičnost 
postavljenog ustavnog pitanja od strane podnosioca zahtjeva, 
a koje se odnosi na primjenu i dejstvo odluka Ustavnog suda 
Federacije u sudskim postupcima čije je rješavanje u toku. 
Pritom je uzeo u obzir  činjenicu o različitim stavovima 
pojedinih odjeljenja i sudija Vrhovnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine o ovom pravnom pitanju i različitom 
postupanju u sudskim postupcima, što posljedično dovodi 
do nejednakosti građana u postupcima koji se odnose na 
rješavanje o njihovim pravima i obavezama, a samim  tim 
generiše pravnu nesigurnost. 

Kako je Ustavni sud Federacije jedino ovlašteno tijelo za 
tumačenje odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, 
a u vezi sa naprijed navedenim, ovaj zahtjev sa predočenim 
ustavnim pitanjem ocjenjuje kao prihvatljiv za odlučivanje. 
Podsjećamo na objavljenu sudsku praksu ovog suda, koja je 
relevantna i za ovo ustavno pitanje, te upućujemo na stavove 
iznesene u  Presudi broj: U-48/19 od 21.04.2020. godine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 31/20).

U ovom ustavnosudskom predmetu koji se u suštini 
odnosi isključivo na pravno tumačenje dejstva odluka ovog 
suda u  sudskim postupcima pred redovnim sudovima, to 
nema druge strane u postupku zbog čega i nije potrebno 
tražiti odgovor na zahtjev od strane stranaka u postupcima 
koji se vode pred podnosiocem zahtjeva,  a koji spisi predmeta 
su dostavljeni uz zahtjev podnosioca zahtjeva.

4.   Relevantno pravo

A.  Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

C� lan IV.C.3.10. (4)
Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu 

predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u 
toku postupka pred tim sudom.

C� lan IV.C.3.11.
Kad Vrhovni sud, ili kantonalni sud, u toku postupka koji 

se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajući zakon nije u 
skladu sa ovim ustavom, obustavit će postupak i predočiti 
predmet Ustavnom sudu u skladu sa članom IV. C. 10. (3).
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C� lan IV.C.3.12.
Odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće, posebno 

kada:
a) Sud rješava spor u skladu sa članom IV. C. 10. (1). Sve 

strane u sporu moraju poštovati tu odluku i pridržavati se 
naredbi Suda izdatih u toku ili na kraju postupka;

b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakon ili 
drugi propis Federacije ili bilo kojeg kantona, grada ili bilo 
koje opštine nije u skladu sa ovim ustavom. Taj ili drugi 
propis neće se primjenjivati, odnosno stupiti na snagu, osim 
ukoliko se izmijeni na način koji propiše Sud ili ukoliko Sud 
ne utvrdi prijelazna rješenja, koja ne mogu biti na snazi duže 
od šest mjeseci;

c) Sud odluči o ustavnom pitanju koje mu je predočeno 
u skladu sa članom IV. C. 10. (3). Odluka Ustavnog suda bit 
će obavezujuća za sud koji je predočio pitanje u odnosu na 
postupak tokom kojeg je pitanje pokrenuto i imat će dejstvo 
utvrđeno pod (b).

B.  Zakon o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03)
C� lan 5.

Ustavni sud provodi postupak na osnovu odredaba ovog 
zakona, a u pitanjima koja nisu uređena ovim zakonom može 
shodno primijeniti odgovarajuća pravila procesnih zakona.

Pravila postupka koja nisu utvrđena ovim zakonom 
propisat će se poslovnikom Ustavnog suda.

C� lan 40. stav 1.
Usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis organa 

federalne, kantonalne ili opštinske vlasti za koji Ustavni sud 
utvrdi da nije u skladu sa Ustavom neće se primjenjivati od 
dana objavljivanja presude Ustavnog suda u “Službenim 
novinama Federacije BiH”, odnosno predloženi zakon ili 
drugi propis neće stupiti na snagu.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16)
C� lan 60. 

Djelovanje odluka Suda 
Svako kome je povrijeđeno pravo konačnim ili pravomoćnim 

pojedinačnim aktom donesenim na osnovu odredbi koje su 
prestale da važe na osnovu odluke Suda, ima pravo tražiti od 
nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta, a nadležno 
tijelo je dužno da ponovi postupak i uskladi akt sa odlukom Suda 
u roku od 90 dana od dana prijema zahtjeva. 

Ukoliko nadležni organ ne ponovi postupak i ne usaglasi 
akt sa odlukom Suda u roku iz stava 1. ovog člana, akt kojim je 
povrijeđeno pravo nekom licu prestaje da važi.  

Prijedlog za izmjenu konačnog ili pravomoćnog 
pojedinačnog akta iz stava 1. ovog člana, može se podnijeti u 
roku od dvije godine od dana objavljivanja odluke u “Službenim 
novinama Federacije BiH”, službenom glasilu kantona odnosno 
opštine. 

5.    Sudska praksa Ustavnog suda Federacije
Presuda Ustavnog suda Federacije broj: U-48/19 od 

21.04.2020. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 
31/20). 

6.   Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije
Suština postavljenog, odnosno predočenog ustavnog 

pitanja od strane ovlaštenog podnosioca zahtjeva, je da imaju 
dilemu o tome da li se u konkretnim postupcima po upravnim 

sporovima iz predmeta koji su dostavljeni sudu, ali i svim drugim 
postupcima koji su u toku pred sudskim organima u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su u pitanju postupci po 
redovnim ili vanrednim pravnim lijekovima ili pak postupci iz 
prvostepene i drugostepene nadležnosti redovnih sudova, ima 
primijeniti objavljena presuda Ustavnog suda Federacije kojom 
je pojedini propis ili odredba nekog propisa ocijenjena kao 
neustavna. 

Ustavni sud Federacije podsjeća da je jedna od osnovnih 
nadležnosti ovog suda upravo ocjena ustavnosti, te da je u 
pitanju tzv. apstraktna kontrola ustavnosti. Opšte dejstvo takve 
odluke ovog suda je nedvosmisleno propisano odredbama 
člana IV.C.3.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te 
precizirano članom 40. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa navedenim 
odredbama, Zakon ili drugi propis organa vlasti u Federaciji 
Bosne i Hercegovine za koji se utvrdi da nije u skladu sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati od dana 
objavljivanja presude ovog suda, što znači da više ne postoji u 
pravnom poretku Federacije Bosne i Hercegovine. Takve odredbe 
o dejstvu odluka Ustavnog suda Federacije obavezuju donosioce 
zakona ili propisa na njihovu izmjenu i usklađivanje sa stavovima 
iz odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Kada su u pitanju specifični postupci za ocjenu ustavnosti koji 
su pokrenuti kroz predočeno ustavno pitanje od strane Vrhovnog 
ili kantonalnih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine, precizna 
je i jasna ustavnosudska norma koja propisuje obaveznost 
primjene odluke Ustavnog suda Federacije na postupke koji su 
u toku pred Vrhovnim ili kantonalnim sudovima u Federaciji 
Bosne i Hercegovine. Stoga nedvosmisleno proizilazi i posebno  
obavezujuće dejstvo odluka Ustavnog suda Federacije pred svim 
organima, uključujući i sudske organe u kojima se vode postupci 
o pojedinačnim pravima i obavezama, u svim fazama sudskog 
postupka, koje se odnosi  na sudsko odlučivanje o odnosima 
nastalim prije donošenja ustavnosudske odluke, dakle, ima 
retroaktivno dejstvo. Ustavni sud Federacije primjećuje da je 
neosnovan stav pojedinih sudija redovnih sudova koji se bazira 
na tome da se u odlukama ovog suda ne navodi posebno njihovo 
retroaktivno dejstvo na rješavanje predmeta koji su u toku, a 
da je u međuvremenu objavljena ustavnosudska odluka kojom 
je određeni zakon ili propis ili odredba pojedinog zakona ili 
propisa oglašena neustavnom. Niti u jednoj odluci ovog suda se 
to posebno ne propisuje, jer sama ustavna norma nedvosmisleno 
upućuje na to da se pred redovnim sudovima, za postupke koji 
su u toku, mora primijeniti odluka ovog suda kojim je propis 
koji bi po redovnom toku stvari redovni sud imao primijeniti 
prilikom rješavanja nekog pojedinačnog slučaja a koji je u 
međuvremenu ocijenjen protivnim Ustavu Federacije Bosne i 
Hercegovine, danom objavljivanja neprimjenjiv, odnosno van 
pravnog zakonodavnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. 
Podnosilac zahtjeva je analizom naprijed navedene presude ovog 
suda kojom se također po predočenom ustavnom pitanju istog 
podnosioca zahtjeva elaboriralo dejstvo odluke Ustavnog suda 
Federacije na postupke koji su u toku, moglo se rastumačiti ovo 
pitanje na način kako je i ovom odlukom potvrđeno. 

Ne postoji niti jedan razuman razlog koji bi opravdavao 
drugačije dejstvo odluka ovog suda u postupcima ocjene 
ustavnosti i kada su oni pokrenuti od strane drugih ovlaštenih 
podnosioca zahtjeva za ocjenu ustavnosti, a po osnovu takvih 
propisa se vode  pojedinačni postupci pred redovnim sudovima, 
ali i drugim organima vlasti. 

Štaviše, iako nevezano za predočeno ustavno pitanje, 
napominjemo osnovni pravni princip da se pojedinačni odnosi 
koji se rješavaju u redovnosudskim postupcima, pa i postupcima 
pred drugim državnim organima koji odlučuju o pojedinačnim 
pravima i obavezama, imaju rješavati na ustavan i zakonit način, 
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vidljiv je i iz posebnog pravnog osnova propisanog u članu 60. 
Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. 
U propisanim rokovima svako kome je povrijeđeno pravo 
konačnim ili pravomoćnim pojedinačnim aktom donesenim 
na osnovu odredbi koje su prestale da važe na osnovu odluke 
ovog suda ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu takvog 
akta, a nadležno tijelo je dužno da ponovi postupak i uskladi 
akt sa odlukom ovog suda u propisanom roku. Dakle, čak i u 
situacijama kada više ne postoji nikakav pravni lijek, niti redovni, 
niti vanredni, svako, dakle svaki građanin ili pravno lice kojem 
je povrijeđeno određeno pravo, a odluka o neustavnosti je od 
strane ovog suda donesena i objavljena nakon okončanja tog 
pojedinačnog postupka, ima ovo posebno pravo na neku vrstu 
ponavljanja postupka u određenim rokovima. Jedan od osnovnih 
principa vladavine prava podrazumijeva da se u rješavanju 
o pojedinačnim pravima i obavezama odlučuje primjenom 
i tumačenjem propisa i zakona koji su u skladu sa najvišim 
pravnim aktom, a to je Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. 
Ovaj posebni osnov za ponavljanje postupka, za razliku od 
prednjeg, zahtijeva da se stranka pozove na ustavnosudsku 
odluku i podnese poseban  zahtjev tijelu koje je donijelo odluku 
o njegovim pravima i obavezama, bilo u sudskom ili nekom 
drugom tijelu, primjenom propisa koji je oglašen neustavnim.

Dakle, konačan stav ovog suda po predočenom ustavnom 
pitanju je da se u postupcima pred redovnim sudovima, koji 
nisu okončani, bez obzira u kojoj su fazi sudskog postupka, ima 
primijeniti  objavljena odluka ovog suda. Za navedeno nije nužno 
ni da se stranka u redovnosudskom postupku poziva na odluku 
ovog suda, jer samim momentom njene objave u službenim 
glasilima nastupa neoboriva pravna pretpostavka da je ista 
poznata i obavezujuća za redovni sud. 

Shodno naprijed navedenom, Ustavni sud Federacije je donio 
odluku kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno 
u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i  dr. sc. Kata 
Senjak, sudije Suda.

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine

Aleksandra Martinović, v.r. 

             Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE   
                    USTAVNI  SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  

Broj: U-20/22
Sarajevo, 27.06.2022. godine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući 
po predočenom ustavnom pitanju Vrhovnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine o pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda 
Federacije Bosne i Hercegovine na sudbene postupke koji su 
u tijeku, na temelju članka IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj 
dana 27.06.2022. godine, donio je:

P R E S U D U 
U odnosu na predočeno ustavno pitanje, djelovanje 

odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojim 
je utvrđeno da je zakon ili propis ili pojedina odredba zakona 
ili propisa suprotna, odnosno u nesuglasnosti sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine, je takvo da se u odnosu na 

postupke koji su u tijeku pred redovnim sudovima u bilo kojoj 
fazi sudbenog postupka, od dana objave, imaju primijeniti 
na način da se takav propis, zakon ili pojedina odredba ne 
primjenjuju u redovnosudbenim postupcima, odnosno 
odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ima 
retroaktivno dejstvo na sudbene postupke koji su u tijeku.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije 
BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i 
Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

1.   Predmet zahtjeva i podnositelj zahtjeva 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: podnositelj zahtjeva) je podneskom broj: 070-0-Su-
Ap-22-000439 od 30.05.2022. godine, Ustavnom sudu 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni 
sud Federacije) predočio ustavno pitanje – primjena i 
djelovanje odluka Ustavnog suda Federacije  u sudbenim 
postupcima.

U smislu članka IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 
ima ovlasti za postavljanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu 
Federacije.  

2.   Bitni navodi zahtjeva 

Podnositelj zahtjeva postavlja ustavno pitanje imajući u 
vidu odredbe čl. IV.C.3.10.(4),  IV.C.3.11. i IV.C.3.12.c) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavno pitanje se pojavilo u 
predmetima podnositelja zahtjeva broj: 03 0 U 0018299 20 
Uvp i broj: 03 0 U 0018425 20 Uvp, u kojima postoje različita 
shvaćanja načina rješavanja predmeta prilikom primjene 
odluka Ustavnog suda Federacije, te je s tim u svezi došlo 
do različitog odlučivanja. Naime, nije sporno da se od dana 
objavljivanja odluke Ustavnog suda Federacije u „Službenim 
novinama Federacije BiH“, kojom je utvrđeno da propis nije 
sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, isti ne 
primjenjuje. Međutim, sporno je u sudbenim vijećima kako 
se ta odluka reflektira na odluku u upravnom sporu koji 
se rješava. Podnositelj zahtjeva ističe da jedan dio sudaca 
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koji odlučuju 
u ovim predmetima, smatra da su odluke kantonalnog suda, 
koji je primijenio odluku Ustavnog suda Federacije u vrijeme 
odlučivanja po tužbi nezakonite, jer presudama Ustavnog 
suda Federacije nije navedeno „retroaktivno dejstvo“, kada su 
u pitanju rješavanja pred redovnim sudom. 

U tom cilju, podnositelj zahtjeva se obraća Ustavnom 
sudu Federacije sa zahtjevom da se razjasni dejstvo njegovih 
odluka, odnosno da u bilo kojoj fazi sudbenog postupka 
nije moguće, prilikom rješavanja zanemariti činjenicu da je 
odluka objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“ i 
da se taj propis ne primjenjuje od dana objavljivanja. Također, 
obraćaju se Ustavnom sudu Federacije sa zahtjevom za žurno 
postupanje jer se zastalo s postupkom rješavanja sukladno 
s odredbama članka IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine. 

3.   Prethodni postupak 

Ustavni sud Federacije je razmotrio specifičnost 
postavljenog ustavnog pitanja od strane podnositelja 
zahtjeva, a koje se odnosi na primjenu i dejstvo odluka 
Ustavnog suda Federacije u sudbenim postupcima čije 
je rješavanje u tijeku. Pritom je uzeo u obzir  činjenicu o 
različitim stavovima pojedinih odjeljenja i sudaca Vrhovnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine o ovom pravnom 
pitanju i različitom postupanju u sudbenim postupcima, što 
posljedično dovodi do nejednakosti građana u postupcima 
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koji se odnose na rješavanje o njihovim pravima i obvezama, 
a samim  tim generira pravnu nesigurnost. 

Kako Ustavni sud Federacije jedini ima ovlasti za 
tumačenje odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, 
a u svezi s naprijed navedenim, ovaj zahtjev s predočenim 
ustavnim pitanjem ocjenjuje kao prihvatljiv za odlučivanje. 
Podsjećamo na objavljenu sudbenu praksu ovog suda, koja je 
relevantna i za ovo ustavno pitanje, te upućujemo na stavove 
iznesene u  Presudi broj: U-48/19 od 21.04.2020. godine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 31/20).

U ovom ustavnosudbenom predmetu koji se u suštini 
odnosi isključivo na pravno tumačenje dejstva odluka ovog 
suda u  sudbenim postupcima pred redovnim sudovima, to 
nema druge strane u postupku zbog čega i nije potrebno 
tražiti odgovor na zahtjev od strane stranaka u postupcima 
koji se vode pred podnositeljem zahtjeva,  a koji spisi 
predmeta su dostavljeni uz zahtjev podnositelja zahtjeva.

4.   Relevantno pravo

A.   Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

C� lanak IV.C.3.10. (4)
Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu 

predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u 
tijeku postupka pred tim sudom.

C� lanak IV.C.3.11.
Kad Vrhovni sud, ili kantonalni sud, u tijeku postupka 

koji se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajući zakon nije 
sukladan s ovim ustavom, obustavit će postupak i predočiti 
predmet Ustavnom sudu sukladno s člankom IV. C. 10. (3).

C� lanak IV.C.3.12.
Odluke Ustavnog suda konačne su i obvezujuće, posebice 

kada:
a) Sud rješava spor sukladno s člankom IV. C. 10. (1). Sve 

strane u sporu moraju poštovati tu odluku i pridržavati se 
naredbi Suda izdatih u tijeku ili na kraju postupka;

b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakon ili 
drugi propis Federacije ili bilo kojeg kantona, grada ili bilo 
koje općine nije sukladan s ovim ustavom. Taj ili drugi propis 
neće se primjenjivati, odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko 
se izmijeni na način koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi 
prijelazna rješenja, koja ne mogu biti na snazi duže od šest 
mjeseci;

c) Sud odluči o ustavnom pitanju koje mu je predočeno 
sukladno s člankom IV. C. 10. (3). Odluka Ustavnog suda bit 
će obvezujuća za sud koji je predočio pitanje u odnosu na 
postupak tijekom kojeg je pitanje pokrenuto i imat će dejstvo 
utvrđeno pod (b).

B.   Zakon o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03)
C� lanak 5.

Ustavni sud provodi postupak na temelju odredaba ovog 
zakona, a u pitanjima koja nisu uređena ovim zakonom može 
shodno primijeniti odgovarajuća pravila procesnih zakona.

Pravila postupka koja nisu utvrđena ovim zakonom 
propisat će se poslovnikom Ustavnog suda.

C� lanak 40.  stavak 1.
Usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis organa 

federalne, kantonalne ili općinske vlasti za koji Ustavni sud 
utvrdi da nije sukladan sa Ustavom neće se primjenjivati 
od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u “Službenim 
novinama Federacije BiH”, odnosno predloženi zakon ili 
drugi propis neće stupiti na snagu.

C.   Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16)
C� lanak 60. 

Djelovanje odluka Suda 
Svatko kome je povrijeđeno pravo konačnim ili pravomoćnim 

pojedinačnim aktom donesenim na temelju odredbi koje su 
prestale da važe na temelju odluke Suda, ima pravo tražiti od 
nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta, a nadležno tijelo 
je dužno da ponovi postupak i uskladi akt s odlukom Suda u roku 
od 90 dana od dana prijema zahtjeva. 

Ukoliko nadležni organ ne ponovi postupak i ne usuglasi 
akt s odlukom Suda u roku iz stavka 1. ovog članka, akt kojim je 
povrijeđeno pravo nekoj osobi prestaje da važi.  

Prijedlog za izmjenu konačnog ili pravomoćnog pojedinačnog 
akta iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti u roku od dvije 
godine od dana objavljivanja odluke u “Službenim novinama 
Federacije BiH”, službenom glasilu kantona odnosno općine. 

5.   Sudbena praksa Ustavnog suda Federacije

Presuda Ustavnog suda Federacije broj: U-48/19 od 
21.04.2020. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 
31/20). 

6.   Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Suština postavljenog, odnosno predočenog ustavnog pitanja 
od strane ovlaštenog podnositelja zahtjeva, je da imaju dilemu o 
tome da li se u konkretnim postupcima po upravnim sporovima 
iz predmeta koji su dostavljeni sudu, ali i svim drugim postupcima 
koji su u tijeku pred sudbenim organima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, bez obzira da li su u pitanju postupci po redovnim ili 
vanrednim pravnim lijekovima ili pak postupci iz prvostupanjske 
i drugostupanjske nadležnosti redovnih sudova, ima primijeniti 
objavljena presuda Ustavnog suda Federacije kojom je pojedini 
propis ili odredba nekog propisa ocijenjena kao neustavna. 

Ustavni sud Federacije podsjeća da je jedna od temeljnih 
nadležnosti ovog suda upravo ocjena ustavnosti, te da je u pitanju 
tzv. apstraktna kontrola ustavnosti. Opće dejstvo takve odluke 
ovog suda je nedvojbeno propisano odredbama članka IV.C.3.12. 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te precizirano člankom 
40. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine. Sukladno s navedenim odredbama, Zakon 
ili drugi propis organa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 
za koji se utvrdi da nije sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine neće se primjenjivati od dana objavljivanja presude 
ovog suda, što znači da više ne postoji u pravnom poretku 
Federacije Bosne i Hercegovine. Takve odredbe o dejstvu odluka 
Ustavnog suda Federacije obvezuju donositelje zakona ili propisa 
na njihovu izmjenu i usklađivanje sa stavovima iz odluka Ustavnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Kada su u pitanju specifični postupci za ocjenu ustavnosti koji 
su pokrenuti kroz predočeno ustavno pitanje od strane Vrhovnog 
ili kantonalnih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine, precizna 
je i jasna ustavnosudbena norma koja propisuje obveznost 
primjene odluke Ustavnog suda Federacije na postupke koji su 
u tijeku pred Vrhovnim ili kantonalnim sudovima u Federaciji 
Bosne i Hercegovine. Stoga nedvojbeno proizilazi i posebice  
obvezujuće dejstvo odluka Ustavnog suda Federacije pred svim 
organima, uključujući i sudbene organe u kojima se vode postupci 
o pojedinačnim pravima i obvezama, u svim fazama sudbenog 
postupka, koje se odnosi  na sudbeno odlučivanje o odnosima 
nastalim prije donošenja ustavnosudbene odluke, dakle, ima 
retroaktivno dejstvo. Ustavni sud Federacije primjećuje da je 
neutemeljen stav pojedinih sudaca redovnih sudova koji se bazira 
na tome da se u odlukama ovog suda ne navodi posebice njihovo 
retroaktivno dejstvo na rješavanje predmeta koji su u tijeku, a da 
je u međuvremenu objavljena ustavnosudbena odluka kojom je 
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određeni zakon ili propis ili odredba pojedinog zakona ili propisa 
oglašena neustavnom. Niti u jednoj odluci ovog suda se to posebice 
ne propisuje, jer sama ustavna norma nedvojbeno upućuje na to 
da se pred redovnim sudovima, za postupke koji su u tijeku, mora 
primijeniti odluka ovog suda kojim je propis koji bi po redovnom 
tijeku stvari redovni sud imao primijeniti prilikom rješavanja 
nekog pojedinačnog slučaja a koji je u međuvremenu ocijenjen 
protivnim Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, danom 
objavljivanja neprimjenjiv, odnosno van pravnog zakonodavnog 
sustava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podnositelj zahtjeva je 
analizom naprijed navedene presude ovog suda kojom se također 
po predočenom ustavnom pitanju istog podnositelja zahtjeva 
elaboriralo dejstvo odluke Ustavnog suda Federacije na postupke 
koji su u tijeku, moglo se rastumačiti ovo pitanje na način kako je i 
ovom odlukom potvrđeno. 

Ne postoji niti jedan razuman razlog koji bi opravdavao 
drugačije dejstvo odluka ovog suda u postupcima ocjene 
ustavnosti i kada su oni pokrenuti od strane drugih ovlaštenih 
podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti, a po osnovu takvih 
propisa se vode  pojedinačni postupci pred redovnim sudovima, 
ali i drugim organima vlasti. 

Štaviše, iako nevezano za predočeno ustavno pitanje, 
napominjemo temeljno pravno načelo da se pojedinačni odnosi 
koji se rješavaju u redovnosudbenim postupcima, pa i postupcima 
pred drugim državnim organima koji odlučuju o pojedinačnim 
pravima i obvezama, imaju rješavati na ustavan i zakonit način, 
vidljiv je i iz posebnog pravnog osnova propisanog u članku 
60. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. 
U propisanim rokovima svatko kome je povrijeđeno pravo 
konačnim ili pravomoćnim pojedinačnim aktom donesenim 
na temelju odredbi koje su prestale da važe na temelju odluke 
ovog suda ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu takvog 
akta, a nadležno tijelo je dužno da ponovi postupak i uskladi 
akt s odlukom ovog suda u propisanom roku. Dakle, čak i u 
situacijama kada više ne postoji nikakav pravni lijek, niti redovni, 
niti vanredni, svatko, dakle svaki građanin ili pravna osoba kojoj 
je povrijeđeno određeno pravo, a odluka o neustavnosti je od 
strane ovog suda donesena i objavljena nakon okončanja tog 
pojedinačnog postupka, ima ovo posebno pravo na neku vrstu 
ponavljanja postupka u određenim rokovima. Jedno od temeljnih 
načela vladavine prava podrazumijeva da se u rješavanju 
o pojedinačnim pravima i obvezama odlučuje primjenom i 
tumačenjem propisa i zakona koji su sukladni s najvišim pravnim 
aktom, a to je Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj posebni 
temelj za ponavljanje postupka, za razliku od prednjeg, zahtijeva 
da se stranka pozove na ustavnosudbenu odluku i podnese 
poseban  zahtjev tijelu koje je donijelo odluku o njegovim pravima 
i obvezama, bilo u sudbenom ili nekom drugom tijelu, primjenom 
propisa koji je oglašen neustavnim.

Dakle, konačan stav ovog suda po predočenom ustavnom 
pitanju je da se u postupcima pred redovnim sudovima, koji 
nisu okončani, bez obzira u kojoj su fazi sudbenog postupka, 
ima primijeniti  objavljena odluka ovog suda. Za navedeno 
nije nužno ni da se stranka u redovnosudbenom postupku 
poziva na odluku ovog suda, jer samim momentom njene 
objave u službenim glasilima nastupa neoboriva pravna 
pretpostavka da je ista poznata i obvezujuća za redovni sud. 

Shodno naprijed navedenom, Ustavni sud Federacije je 
donio odluku kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno 
u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i  dr. sc. 
Kata Senjak, suci Suda.

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović, v.r.
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“Службене новине Тузланског кантона”
број: 14/2022

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

674. Закон о измјенама Закона о социјалној 
заштити, заштити цивилних жртава рата и 
заштити породице са дјецом 1533

675.  Закон о измјени и допуни Закона о државној 
служби у Тузланском кантону 1533

676. Закон о измјенама и допуни Закона о шумама
1534

677. Закон о измјени Закона о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових породица

1534
678.  Одлука о измјени Одлуке о избору и 

именовању чланова у стална и повремена 
радна тијела Скупштине Тузланског кантона, 
број: 01-02-175-19/22 од 15.07.2022. године 1534

679. Одлука о утврђивању основица, стопа и 
начину обрачунавања и уплате доприноса за 
обавезно здравствено осигурање на подручју 
Тузланског кантона, број: 01-02-438-6/22 од 
15.07.2022. године 1535

680. Одлука о привременом именовању Комисије 
за концесије Тузланског кантона, број: 01-02-
439-3/22 од 15.07.2022. године 1536

681.  Одлука о давању сагласности на Измјене и 
допуне Финансијског плана Јавне установе 
Служба за запошљавање Тузланског кантона 
за 2022. годину са Одлуком о извршењу 
Измјена и допуна Финансијског плана ЈУ 
Служба за запошљавање Тузланског кантона 
за 2022. годину, број: 01-02-446-3/22 од 
15.07.2022. године 1536

682.  Одлука о именовању члана Независног 
одбора, број: 01-02-291-14/22 од 15.07.2022. 
године 1537

ВЛАДА

683.  Одлука о измјени и допуни Програма 
манифестација од интереса за Тузлански 
кантон за 2022. годину, број: 02/1-11-15400/22 
од 28.06.2022. године 1537

684. Одлука о измјенама и допунама Програма 
коришћења средстава за реализацију 
допунских права и осталих издвајања са 
критеријима за расподјелу корисницима 
борачко-инвалидске заштите у 2022. години, 
број: 02/1-11-13948/22 од 28.06.2022. године

1538
685. Одлука о одобравању средстава са буџетске 

позиције „Текућа резерва“ – потрошачка 
јединица 11050001, број: 02/1-11-15011/22 
од 28.06.2022. године (Међународни рецитал 
добитника награда IYMC за музичаре)

1539

686. Одлука о одобравању средстава са позиције 
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица 
11050001, број: 02/1-11-15986/22 од 
05.07.2022. године (Министарство за рад, 
социјалну политику и повратак) 1539

687. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2022. годину, број: 
02/1-11-13975-2/22 од 28.06.2022. године (ЈУ 
ОШ „Тиња“ Сребреник) 1539

688. Одлука о усмјеравању донације у Буџет 
Тузланског кантона за 2022. годину, број: 
02/1-11-13984-2/22 од 28.06.2022. године (ЈУ 
Универзитет у Тузли-Технолошки факултет)

1540
689. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 02/1-11-15987/22 од 05.07.2022. године 
(између буџетских корисника)

1540
690. Рјешење о привременом именовању Управног 

одбора Јавне установе Архив Тузланског 
кантона, број: 02/1-02-10044-1/22 од 
28.06.2022. године 1541

691. Рјешење о привременом именовању Управног 
одбора ЈУ Ветеринарски завод Тузланског 
кантона, број: 02/1-04-15692/22 од 05.07.2022. 
године 1541

692. Рјешење о разрјешењу члана Школског 
одбора ЈУ Центар за образовање и васпитање 
и рехабилитацију слушања и говора Тузла, 
број: 02/1-34-21759-18/22 од 28.06.2022. 
године 1542

693. Рјешење о именовању члана привременог 
Школског одбора ЈУ Центар за образовање 
и васпитање и рехабилитацију слушања и 
говора Тузла, број: 02/1-34-21759-19/22 од 
28.06.2022. године 1542

694. Рјешење о разрјешењу предсједника и 
чланова Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Брешке“ Брешке, Тузла, број: 02/1-34-23677-
1/22 од 05.07.2022. године 1542

695. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Брешке“ Брешке, 
број: 02/1-34-23677/22 од 05.07.2022. године

1542
696. Рјешење о именовању привременог Школског 

одбора ЈУ Основна школа „Сјењак“ Тузла, 
Тузла, број: 02/1-34-23677-2/22 од 05.07.2022. 
године 1543

697. Рјешење о разрјешењу предсједника и 
чланова Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Клокотница“ Клокотница, Добој Исток, број: 
02/1-34-21759/22 од 28.06.2022. године

1543
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698. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Клокотница“ 
Клокотница, Добој Исток, број: 02/1-34-
21759-1/22 од 28.06.2022. године

1543
699. Рјешење о разрјешењу предсједника и 

чланова Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Бријесница“ Бријесница Велика, Добој 
Исток, број: 02/1-34-21759-2/22 од 28.06.2022. 
године 1543

700. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Бријесница“ 
Бријесница Велика, Добој Исток, број: 02/1-
34-21759-3/22 од 28.06.2022. године

1544
701. Рјешење о разрјешењу члана привременог 

Школског одбора ЈУ Основна школа „Стјепан 
Поље“ Стјепан Поље, Грачаница, број: 02/1-
34-21759-7/22 од 28.06.2022. године

1544
702.  Рјешење о разрјешењу члана привременог 

Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница, 
број: 02/1-34-21759-8/22 од 28.06.2022. године

1544
703. Рјешење о разрјешењу предсједника и 

чланова Школског одбора ЈУ Основна школа 
„Дубоки Поток“ Дубоки Поток, Сребреник, 
број: 02/1-34-21759-10/22 од 28.06.2022. 
године 1544

704. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“ 
Дубоки Поток, Сребреник, број: 02/1-34-
21759-11/22 од 28.06.2022. године 1545

705. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник, 
број: 02/1-34-23677-5/22 од 05.07.2022. године

1545
706. Рјешење о именовању привременог Школског 

одбора ЈУ ОШ „Пољице“ Пољице, Лукавац, 
број: 02/1-34-21759-9/22 од 28.06.2022. године

1545
707. Рјешење о именовању привременог Школског 

одбора ЈУ ОШ „Прокосовићи“ Прокосовићи, 
Лукавац, број: 02/1-34-21759-12/22 од 
28.06.2022. године 1545

708. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“ 
Лукавац, Лукавац, број: 02/1-34-23677-4/22 од 
05.07.2022. године 1546

709. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Основна школа „Челић“ Челић, 
број: 02/1-34-21759-17/22 од 28.06.2022. 
године 1546

710. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ ОШ „Живинице Горње“ Живинице 
Горње, Живинице, број: 02/1-34-23677-3/22 од 
05.07.2022. године

1546
711. Рјешење о именовању привременог Школског 

одбора ЈУ Прва основна школа Живинице,  
Живинице, број: 02/1-34-23677-6/22 од 
05.07.2022. године 1546

712. Рјешење о разрјешењу члана привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Сребреник, број: 02/1-34-21759-4/22 од 
28.06.2022. године 1547

713. Рјешење о именовању члана привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Сребреник, број: 02/1-34-21759-5/22 од 
28.06.2022. године 1547

714. Рјешење о разрјешењу предсједника и 
чланова Школског одбора ЈУ Мјешовита 
средња школа Челић, број: 02/1-34-21759-6/22 
од 28.06.2022. године 1547

715. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Челић, 
број: 02/1-34-21759-16/22 од 28.06.2022. 
године 1547

716. Рјешење о разрјешењу предсједника и 
чланова Школског одбора ЈУ Мјешовита 
средња школа Живинице, број: 02/1-34-21759-
14/22 од 28.06.2022. године 1548

717.  Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Живинице, број: 02/1-34-21759-15/22 
од 28.06.2022. године 1548

718.  Рјешење о разрјешењу привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Живинице, број: 02/1-34-23677-7/22 од 
05.07.2022. године 1548

719. Рјешење о именовању привременог 
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња 
школа Живинице, број: 02/1-34-23677-8/22 од 
05.07.2022. године 1548

720. Рјешење о именовању привременог Школског 
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Теочак, 
број: 02/1-34-21759-13/22 од 28.06.2022. 
године 1549

721. Програм новчаних подршки у пољопривреди 
и руралном развоју у 2022. години, број: 02/1-
11-4628-5/22 од 28.06.2022. године

1549
722. Програм о финансирању пројеката недовољно 

развијених, неразвијених и изразито 
неразвијених јединица локалне самоуправе 
у Тузланском кантону у 2022. години, број: 
02/1-11-10708-2/22 од 28.06.2022. године

1554
723. Програм распореда средстава са потрошачке 

јединице 11010002 – Капитални издаци 
за кориснике буџетских средстава за 
2022. годину, број: 02/1-11-16088-1/22 од 
07.07.2022. године 1555

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

724. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-15876/22 од 04.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Миладије“ Тузла) 1561
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725. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-15876-1/22 од 04.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Стјепан Поље“ Грачаница)

1562
726. Рјешење о унутрашњој прерасподјели 

издатака у Буџету Тузланског кантона за 2022. 
годину, број: 07/1-11-16098/22 од 06.07.2022. 
године (Капитални издаци за кориснике 
буџетских средстава) 1562

727. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16172/22 од 07.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Хусино“ Хусино, Тузла)

1562
728. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16172-1/22 од 07.07.2022. године 
(ЈУ Бехрам-бегова медреса, Тузла)

1563
729. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16172-2/22 од 07.07.2022. године 
(ЈУ МСШ Бановићи) 1563

730. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16172-3/22 од 07.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Добошница“ Лукавац)

1564
731. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16172-4/22 од 07.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Горња Ораховица“ Грачаница)

1564
732. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16181/22 од 07.07.2022. године 
(ЈУ Музеј источне Босне)

1564
733. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16181-1/22 од 07.07.2022. године 
(ЈУ Завод за заштиту културно-историјског и 
природног наслијеђа ТК)

1565
734. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16311/22 од 08.07.2022. године 
(Педагошки завод ТК)

1565
735. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16312/22 од 08.07.2022. године 
(Влада ТК-Трошкови манифестација)

1565
736. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16313/22 од 08.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Соко“ Грачаница)

1566
737. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16313-1/22 од 08.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Ораховица“ Ораховица Доња, 
Грачаница) 1566

738. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 
у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16507/22 од 13.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, 
Градачац)

1567
739. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16507-1/22 од 13.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Свети Фрањо“ Тузла)

1567
740. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16507-2/22 од 13.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Пасци“ Тузла)

1567
741. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16507-3/22 од 13.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Доборовци“ Грачаница)

1568
742. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода 

у Буџету Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 07/1-11-16507-4/22 од 13.07.2022. године 
(ЈУ ОШ „Грачаница“ Живинице)

1568

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

743. Одлука о накнади за еутаназиране животиње 
на подручју Тузланског кантона за 2022. 
годину, број: 04/1-11-015888/22 од 21.06.2022. 
године

1568
744. Одлука о трошковима еутаназије животиња на 

подручју Тузланског кантона за 2022. годину, 
број: 04/1-11-015901/22 од 21.06.2022. године

1569
745. Одлука о суфинансирању мјера здравствене 

заштите животиња на подручју Тузланског 
кантона за 2022. годину, број: 04/1-11-
015877/22 од 21.06.2022. године

1570
746. Одлука о финансирању мјера здравствене 

заштите животиња на подручју Тузланског 
кантона за 2022. годину, по наредби 
Кантоналне управе за инспекцијске послове 
Тузланског кантона и трошкови мјера 
ветеринарског јавног здравства, број: 04/1-11-
015896/22 од 21.06.2022. године 1571

747. Одлука о подмирењу дијела трошкова за 
вјештачко осјемењивање крава на подручју 
Тузланског кантона за 2022. годину, број: 
04/1-11-015872/22 од 21.06.2022. године

1572
748. Одлука о подмирењу трошкова провођења 

мјера дијагностичког испитивања на 
бруцелозу и туберкулозу мушких грла 
старијих од 12 мјесеци на подручју 
Тузланског кантона за 2022. годину, број: 
04/1-11-015898/22 од 21.06.2022. године 1572
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749. Одлука о измјенама Програма утрошка 
средстава прикупљених по основу Закона о 
шумама за 2022. годину, број: 04/1-11-008184-
4/22 од 21.06.2022. године

1574
750. Правилник о измјенама Правилника о 

остваривању новчаних подршки по моделу 
капиталних улагања, број: 04/1-11-015519-
4/21 од 19.07.2022. године

1575
751. Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о остваривању новчаних 
подршки по моделу подршке производњи, 
број: 04/1-11-015518-7/21 од 19.07.2022. 
године 1575

752. Програм мјера здравствене заштите животиња 
на подручју Тузланског кантона за 2022. 
годину, број: 04/1-20-014247/22 од 13.06.2022. 
године 1585

ЈУ СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

753. Измјене и допуне Финансијског плана Јавне 
установе Служба за запошљавање Тузланског 
кантона за 2022. годину, број: 01-11-1-
570/2022 од 14.07.2022. године 1591

753-a - Одлука о извршењу Измјена и допуна 
Финансијског плана ЈУ Служба за 
запошљавање Тузланског кантона за 2022. 
годину, број: 01-11-1-571/2022 од 14.07.2022. 
године 1594

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ 
НАСЛИЈЕЂА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

754. Рјешење о стављању потенцијалног добра 
баштине – Културно-историјска цјелина 
„Стара градска језгра Лукавац“, Град Лукавац, 
под претходну заштиту Тузланског кантона, 
број: 03/26-157/22 од 01.06.2022. године

1597

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

755. Одлука, број: 20/1-11-15298/22 од 23.06.2022. 
године („Mellain“ д.о.о. Тузла) 1597

756. Одлука, број: 20/1-14-16421/22 од 06.07.2022. 
године („Млијечна индустрија 99“ д.о.о. 
Градачац)

1597
757. Одлука, број: 20/1-14-16422/22 од 06.07.2022. 

године („Вијенац“ д.о.о. Лукавац
1598

758. Одлука, број: 20/1-14-16423/22 од 06.07.2022. 
године („Инграм“ д.д. Сребреник) 1598

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ

759. Пресуда, број: У-20/22 од 27.06.2022. године 
(српски језик)

1598
Presuda, broj: U-20/22 od 27.06.2022. godine 
(bosanski jezik)

1601
Presuda, broj: U-20/22 od 27.06.2022. godine
(hrvatski jezik)

1603

ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 
ЗАСТУПНИКА

294. Оглас Опћинског суда у Тузли о постављењу 
привременог заступника у особи Амира 
Моранкића, адвоката из Тузле (број: 32 0 P 
426257 22 P) I

295. Оглас Опћинског суда у Тузли о постављењу 
привременог заступника у особи Аднана 
Мехмедагића, адвоката из Тузле (број: 32 0 P 
406478 21 P) I

296. Оглас Опћинског суда у Тузли о постављењу 
привременог заступника у особи Мехурић 
Емира из Грачанице (број: 32 0 P 398195 21 P)

I

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ

297. Оглас о оглашавању Увјерења о положеном 
стручном испиту неважећим на име Делић 
Санел II

298. Оглас о оглашавању индекса неважећим на 
име Рамиза Пазара II

299. Оглас о оглашаванју дипломе неважећом на 
име Арнела Боровац-Бекај II

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



Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slużbi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

OGLASNI DIOOGLASNI DIO

GODINA 29 • TUZLA, PONEDELJAK, 25. JULI 2022. GODINE • BROJ 14

OGLAS O POSTAVLJANJU 
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U TUZLI 
Broj: 32 0 P 426257 22 P 
Tuzla, 07.07.2022. godine

Općinski sud u Tuzli,  sudija Vesna Aleksić, u pravnoj stvari 
tužitelja Islamska zajednica u BiH – Muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 
Turalibegova br. 39, zastupana po ZAK „Omerćehajić & Lekić“ 
iz Tuzle, protiv tuženih 1. Martinović rođ. Stokanović Savke, kći 
Dimše i 2. Ivezić Milana, sin Dane, oboje nepoznatog prebivališta, 
radi utvrđenja prava posjeda i prava vlasništva,  vsp. 2.000,00 
KM, van ročišta, dana 07.07.2022. godine donio je sljedeći

O G L A S
 o postavljanju privremenog zastupnika 

Tuženim Martinović Savki i Ivezić Milanu, oboje 
nepoznatog prebivališta, postavlja se privremeni zastupnik u 
osobi Morankić Amira, advokata iz Tuzle.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava 
i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se 
tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno 
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom 
postavio staraoca.

O postavljanju privremenog zastupnika sud će izdati 
oglas koji će se objaviti u Službenim novinama Federacije, 
Službenom glasniku TK  i putem oglasne table suda.

Sudija,
Vesna Aleksić  

294

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON   
OPĆINSKI SUD U TUZLI                                             
Broj: 32 0 P 406478 21 P 
Tuzla, 08.07.2022. godine

Općinski sud u Tuzli, sudija Damir Baraković, u pravnoj 
stvari tužitelja „Sparkasse Bank“ d.d. BiH, ul. Zmaja od 
Bosne 7, Sarajevo, kojeg zastupaju punomoćnici Kenan 

Elezović i Mirza Dževdetbegović, advokati iz Tuzle, Aleja Alije 
Izetbegovića 2, protiv tuženog Žarko Ilić iz Tuzle, Ozrenska 
46, Lipnica, radi duga, vrijednost spora 18.717,12 KM, van 
ročišta, dana 08.07.2022. godine, donio je

Oglas 
o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovog suda broj 32 0 P 406478 21 P od 09.06.2022. 
godine, a temeljem odredbe člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o 
parničnom postupku, tuženom Žarku Iliću iz Tuzle, Ozrenska 
46, Lipnica, koji se nalaze u inostranstvu, sud je za privremenog 
zastupnika postavio Adnana Mehmedagića, advokata iz Tuzle, 
ul. 2. Tuzlanske brigade 52. Shodno članu 297. stav 2. ZPP-a, 
postavljeni privremeni zastupnik obavljat će prava i dužnosti u 
tom svojstvu sve  dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave 
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud 
da je postavio staraoca. Ovaj oglas se objavljuje u „Službenim 
novinama Federacije BiH“, „Službenim novinama Tuzlanskog 
kantona“ i na oglasnoj ploči Općinskog suda Tuzla.

Sudija
Damir Baraković

295

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON 
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 398195 21 P
Tuzla, 15.07.2022. godine 

Općinski sud u Tuzli, sudija Senada Uzunić, u pravnoj 
stvari tužitelja Subašić Hasan iz Trbovlja, ul. Sallaumines 
br. 4 R. Slovenija, zastupan po punomoćniku Harčin Velidu, 
advokatu iz Gračanice, protiv tuženih 1. Salihović Edin sin 
Džemala iz Tuzle, ul. Fočanska br. 14, 2. Salihović Šemsudin 
sin Džemala iz Tuzle, ul. Fočanska br. 14, 3. Isić Senada kći 
Mehmeda iz Miričine bb, Gračanica, 4. Alilaj Fatima kći 
Mehmeda iz Babunovića bb, Srebrenik, 5. Štilić Zejna kći 
Mehmeda iz Miričine bb, Gračanica, 6. Salihović Amira kći 
Jusufa nepoznatog prebivališta i 7. Salihović Safija kći Jusufa 
nepoznatog prebivališta, pravni sljednici umrle Ahmićević 
rođ. Salihović Emine iz Tuzle, radi utvrđenja pravne valjanosti 
i sadržaja testamenta vrijednost spora 50.000,00 KM, van 
ročišta, dana 13.07.2022. godine, donio je

Oglas
 o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovog suda broj 32 0 P 398195 21 P od 
13.07.2022. godine, a temeljem odredbe člana 296. stav 2. 
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tačka 4. Zakona o parničnom postupku, tuženim Salihović 
Amiri i Salihović Safiji nepoznatog prebivališta sud je 
za privremenog zastupnika postavio Mehurić Emira iz 
Gračanice, ul. Gradski pasaž bb, Gračanica. Prema članu 297. 
stav 2. ZPP-a, postavljeni privremeni zastupnik obavljat će 
prava i dužnosti u tom svojstvu sve  dok se tuženi ili njihov 
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ 
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. Ovaj 
oglas se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“, 
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ i na oglasnoj 
ploči Općinskog suda Tuzla.

Sudija
Senada Uzunić

296

Oglašava se nevažećim Uvjerenje o položenom stručnom 
ispitu na ime Delić (Husein) Sanel, rođen 25.07.1979. godine 
u Tuzli, izdato 06.01.2006. godine od strane Ministarstva 
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona broj: 
10/2-34-14246/05.

297

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA 
NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećim indeks na ime Ramiza (Alija) Pazara 
iz Doboja, izdat 2008. godine od strane Ekonomskog fakulteta 
Univerziteta u Tuzli, odsjek: Viša poslovna, broj: II-824/08.

298

Oglašava se nevažećom Diploma o naučnom stepenu 
Doktora društvenih nauka iz područja Intelektualnih teškoća 
na ime Arnela (Irfan) Borovac-Bekaj iz Sarajeva, izdata 2017. 
godine od strane Univerziteta u Tuzli, broj: 794/17.

299


