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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), члана 23. а у вези са чланом 19. став (1)
тачка 2. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ“, бр. 86/07, 24/09 и 44/10), члана 46.
став (2) и члана 47. став (1) тачка 1. Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2014. годину („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 19/13 и 2/14), на
приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина
Тузланског кантона, на сједници одржаној 26.6.2014.
године, доноси

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о дугорочном
кредитном задужењу Тузланског кантона
I
У тачки I Одлуке о дугорочном кредитном
задужењу Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 2/14, 4/14 и 7/14), иза ријечи
“године“ додају се ријечи „и дијела буџетског дефицита
насталог до 31.12.2013. године“.
II
У тачки VI Одлуке, иза ријечи „године“ додају се
ријечи „и 31.12.2013. године“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-75-14/14
Тузла, 26.6.2014. године
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Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.

На основу члана 24. став 1. тачка г), а у вези
са чланом 19а) став 3. Устава Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,

бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), Скупштина
Тузланског кантона, на сједници одржаној 6.6.2014.
године, доноси

О Д Л У К У

о потврђивању кандидата за избор на мјесто
предсједника или замјеника предсједника
Скупштине Тузланског кантона
I
Потврђује се да је посланик Самир Камењаковић из реда бошњачког народа, кандидат за избор на мјесто
предсједника или замјеника предсједника Скупштине
Тузланског кантона.
II
Након потврђивања од стране Скупштине
Тузланског кантона, кандидати за избор на мјесто
предсједника или замјеника предсједника Скупштине
одлучују између себе ко ће бити предсједник.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-397-9/14
Тузла, 6.6.2014. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Комисије за избор и
именовања Скупштине Тузланског кантона, Скупштина
Тузланског кантона, на сједници одржаној 26.6.2014.
године, доноси

О

Д

Л

У

К

У

о измјенама Одлуке о избору и именовању чланова
у стална и повремена радна тијела Скупштине
Тузланског кантона
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I
У Одлуци о избору и именовању чланова у стална и
повремена радна тијела Скупштине Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 2/11, 6/11,
10/12, 1/13, 14/13 и 2/14), врше се следеће измјене:
У Комисију за привреду, економску и финансијску
политику Скупштине Тузланског кантона именује се за
члана Адмир Терзић, умјесто члана Неџада Џафића.
У Административну комисију Скупштине Тузланског кантона именује се за члана Неџад Џафић,
умјесто члана Адмира Терзића.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-398-46/14
Тузла, 26.6.2014. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.

На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04) и члана 5. став (1) Одлуке о преузимању
оснивачких права над Заводом за јавно здравство
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 2/14), на приједлог Владе Тузланског
кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници
одржаној 26.6.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о давању сагласности на Статут
Завода за јавно здравство Тузланског кантона
I
Даје се сагласност на Статут Завода за јавно
здравство Тузланског кантона.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
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О Д Л У К У

о давању сагласности на Одлуку о измјенама и
допунама Статута Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и
допунама Статута Завода здравственог осигурања
Тузланског кантона.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-362-4/14
Тузла, 26.6.2014. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.
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Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-361-4/14
Тузла, 26.6.2014. године

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.

На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04
и 10/04) и члана 22. став 3. Закона о Заводу здравственог
осигурања Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 14/99 и 15/13), на приједлог
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског
кантона, на сједници одржаној 26.6.2014. године,
доноси

На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04) и члана 46. став 2. Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2014. годину, („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 19/13 и 2/14), а у вези
са чланом 40. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ”, бр. 86/07, 24/09 и 44/10),
на приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина
Тузланског кантона, на сједници одржаној 4.7.2014.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

о давању сагласности за закључивање Уговора о
репрограму обавеза по основу Подуговора о кредиту
за пројекат реконструкције Универзитетског
клиничког центра Тузла
I
Даје се сагласност за закључивање Уговора о
репрограму обавеза по основу Подуговора о кредиту
за пројекат реконструкције Универзитетског клиничког
центра Тузла - Плава болница - између Федерације
Босне и Херцеговине и Тузланског кантона, за доспјеле
обавезе и обавезе које доспијевају у периоду трајања
мораторија, који се утврђује до краја 2017. године.
II
За потписивање Уговора из тачке I ове одлуке
овлашћује се министар финансија Тузланског кантона.
III
За реализацију ове одлуке задужује
Министарство финансија Тузланског кантона.

се

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

Srijeda, 23. 07. 2014. g.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-461-3/14
Тузла, 4.7.2014. године
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На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04) и члана 46. став 2. Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2014. годину, („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 19/13 и 2/14), а у вези
са чланом 40. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ”, бр. 86/07, 24/09 и 44/10),
на приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина
Тузланског кантона, на сједници одржаној 4.7.2014.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

о давању сагласности за закључивање Уговора
о репрограму обавеза по основу III Stand by
аранжмана са Међународним монетараним фондом
I
Даје се сагласност за закључивање Уговора о
репрограму обавеза по основу III Stand by аранжмана са
Међународним монетарним фондом између Федерације
Босне и Херцеговине и Тузланског кантона, за доспјеле
обавезе и обавезе које доспијевају у периоду трајања
мораторија, који се утврђује до краја 2017. године.
II
За потписивање Уговора из тачке I ове одлуке
овлашћује се министар финансија Тузланског кантона.
III
За реализацију ове одлуке и извјештавање задужује
се Министарство финансија 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
Скупштина
Број: 01-02-460-3/14
Тузла, 4.7.2014. године
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О Д Л У К У

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.

На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
4.7.2014. године, д о н о с и
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о усвајању Елабората о стању у привреди
Тузланског кантона
I
Усваја се Елаборат о стању у привреди Тузланског
кантона.
II
На основу Елабората из тачке I ове одлуке, као
гране привреде од посебног интереса за Тузлански
кантон, утврђују се:
- Дрвна индустрија
- Хемијска индустрија.
- Металопрерађивачка индустрија
III
Овлашћује се Влада Тузланског кантона да,
у поступку проведеном на транспарентан начин,
предложи Скупштини Тузланског кантона привредне
субјекте из индустријских грана из тачке II ове одлуке,
као и начин улагања средстава из Буџета Тузланског
кантона у циљу њихове ревитализације.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и важи
до 31.12.2014. године, а објавиће се у „Службеним
новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-454-3/14
Тузла, 4.7.2014. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 18а. Закона о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица - пречишћени текст
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/12 и
5/14) Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 03.06.2014. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о утврђивању услова, критерија и поступка за
обављање приправничког и волонтерског стажа
бранилаца и чланова њихових породица
Члан 1.
(Предмет)
(1) Овом одлуком утврђују се услови, критерији
и поступак за утврђивање листе бранилаца и чланова
њихове породице којима се у Буџету Тузланског кантона
обезбјеђују средства за обављање приправничког/
волонтерског стажа путем Службе за запошљавање
Тузланског кантона (у даљем тексту: Служба).
(2) Право из става (1) овога члана остварује се у
складу са овом одлуком и расположивим буџетским
средствима.
Члан 2.
(Финансијска средства)
(1)
Средства
за
финансирање
обављања
приправничког/волонтерског
стажа
бранилаца
и чланова њихових породица (у даљем тексту:
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финансијска средства) у складу са овом одлуком,
обезбјеђују се у Буџету Тузланског кантона.
(2) Финансијска средства из става (1) овога члана
користе се у складу са Програмом који доноси Влада
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) за
сваку буџетску годину, а реализују се путем Службе.
(3) Међусобни односи Службе и Министарства
за борачка питања (у даљем тексту: Министарство)
регулишу се посебним споразумом, који се закључује
након усвајања Програма о распореду средстава за
обављање приправничког/волонтерског стажа бораца и
чланова њихових породица.
Члан 3.
(Намјена финансијских средстава)
Финансијска средства се одобравају ради стручног
оспособљавања за самосталан рад без заснивања радног
односа, како би кандидати стекли радно искуство,
потребно за рад на одређеним радним мјестима и/или
за полагање стручног испита.
Члан 4.
(Корисници права)
Право на обављање приправничког/волонтерског
стажа према листи која се утврђује у складу са овом
oдлуком имају лица из члана 1. ставови (1) и (2)
и члана 4. Закона о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица - пречишћени текст
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/12
и 5/14, у даљем тексту: Закон), која имају VII степен
високе стручне спреме или високо образовање првог
циклуса Болоњског система студирања.
Члан 5.
(Услови за остваривање права)
Право утврђено овом одлуком има лице из члана
4. ове одлуке (у даљем тексту: кандидат) ако испуњава
следеће услове:
a) има пријављено мјесто пребивалишта на
подручју Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон),
односно мјесто боравишта у статусу расељеног лица на
подручју Кантона,
б) да има стручну спрему из члана 4. ове одлуке,
ц) да је без радног искуства у струци, односно да
је започео приправнички или волонтерски стаж, а исти
је прекинут без кривице кандидата,
д) да је пријављен на евиденцији Службе као
незапослено лице, прије објављивања јавног позива,
e) да остварује или је остваривао права из области
борачко-инвалидске заштите у општинама Кантона, и
ф) да посједује ваљану документацију за учешће
по јавном конкурсу.
Члан 6.
(Утврђивање апсолутних приоритета)
Приликом утврђивања права на обављање
приправничког/волонтерског стажа, приоритет има
кандидат у статусу браниoца пријављен на евиденцији
Службе, под условима предвиђеним чланом 4. ове
oдлуке и без утврђивања бодова по критеријима из
члана 7. ове oдлуке.
Члан 7.
(Ред првенства)
(1) Листа кандидата утврђује се према броју
бодова који кандидату, као члану породице браниoца
припадају по овој одлуци, према следећим критеријима:
a) бранилачки статус кандидата,
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б) признања бранилаца у Оружаним снагама БиХ
(у даљем тексту: ОС) и
ц) дужина пријаве на евиденцији Службе.
(2) Уколико на Приједлогу листе два или више
кандидата имају исти укупан број бодова, предност по
наведеном редослиједу има:
a) дијете погинулог, умрлог, несталог браниоца
без оба родитеља,
б) члан породице са два и више погинулих,
умрлих, несталих бранилаца и ратни војни инвалид са
100% војног инвалидитета,
ц) добитник ратног признања и одликовања,
д) члан породице погинулог, умрлог, несталог
браниоца и ратни војни инвалид са оштећењем
организма од 90%, 80% и 70%,
e) остали ратни војни инвалиди према проценту
инвалидитета,
ф) демобилисани бранилац,
г) чланови уже породице умрлог ратног и
мирнодопског војног инвалида, умрлог добитника
ратног признања и одликовања и умрлог демобилисаног
браниоца и
х) дјеца ратних војних инвалида према проценту
инвалидитета, дјеца добитника ратних признања и
одликовања и дјеца демобилисаних бранилаца.
Члан 8.
(Бодови по основу бранилачког статуса)
По основу бранилачког статуса кандидату, као
члану породице, из реда бранилачке популације
припадају бодови, како слиједи:
a) кандидату члану породице шехида, погинулог,
умрлог, несталог браниоца ..............................30 бодова,
б) кандидату члану породице ратног војног инвалида ................................................................ 20 бодова и
ц) кандидату члану породице демобилисаног браниоца..................................................................10 бодова.
Члан 9.
(Бодови по основу добијених признања у ОС БиХ)
Кандидату, као члану породице добитника
највишег ратног признања и одликовања, припадају
бодови како слиједи:
a) Значка „Златни љиљан”, Ред хрватског тролиста,
Орден слободе, Ред бана Јелачића, Орден Хероја
ослободилачког рата, Ред Николе Субића-Зрињског,
Орден ослобођења, Ред Кнеза Домагоја са огрлицом,
Орден „Златног грба са мачевима”, Орден „Златног
љиљана са златним вијенцем”, Орден „Златног љиљана
са сребреним вијенцем”, Медаља за храброст, Медаља
побједа, Медаља отпора, Медаља за војне заслуге,
Полицијска Медаља за храброст и Златна полицијска
значка – звијезда ............................................... 10 бодова
b) Сребрена Полицијска звијезда и Сребрени штит .......
............................................................................ 5 бодова и
c) Ред хрватског плетера ...................................... 2 бода.
Члан 10.
(Бодови по основу дужине пријаве на
евиденцији Службе)
Кандидату, као члану породице бранилаца, по
основу дужине пријаве на евиденцији Службе као
незапосленог лица, а након стицања стручне спреме из
члана 1. ове одлуке, за сваки започети мјесец од дана
пријављивања на евиденцију припада по један бод.
Члан 11.
(Доношење одлуке и расписивање конкурса)
(1) Одлуку о расписивању конкурса за утврђивање
листа кандидата према броју бодова додијељених
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у складу са овом одлуком за сваку годину (у даљем
тексту: конкурс), доноси Министарство.
(2) Текст конкурса и образац једнообразног
захтјева утврђује Министарство.
(3) Конкурс обавезно садржи податке о:
a) називу органа који објављује конкурс,
б) називу и адреси органа којем се захтјеви
подносе,
ц) условима и критеријима за пријављивање,
д) кандидату који има право на пријаву по
конкурсу,
e) року за пријаву на конкурс,
ф) доказима које кандидат прилаже уз пријаву на
конкурс,
г) правима и обавезама кандидата и
х) друге евентуално потребне податке.
(4) Конкурс се објављује у најмање једном
средству информисања на подручју Кантона, на
wеб-страници Министарства и огласној плочи
Министарства, а доставља се општинским службама
за борачко-инвалидску заштиту, кантоналним бранилачким савезима и Служби.
(5) Датум објаве конкурса у дневним новинама је
датум од којег се рачунају рокови прописани конкурсом.
Члан 12.
(Подношење захтјева)
(1) Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се Министарству у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.
(2) Уз образац једнообразног захтјева из члана 11.
став (2) ове одлуке, кандидат је обавезан приложити сву
документацију која је прописана у Прилогу ове одлуке
који чини њен саставни дио.
Члан 13.
(Именовање и састав Комисије)
(1) Конкурсну процедуру проводи Комисија коју
именује министар за борачка питања (у даљем тексту:
министар).
(2) Комисија има предсједника и два члана.
(3) Мандат Комисије из става (1) овог члана траје
до окончања поступка.
(4) Комисија ради на сједницама и за свој рад
одговара министру.
(5) Стручне и административне послове за
Комисију обавља секретар Комисије, којег именује
министар.
Члан 14.
(Рад Комисије)
(1) Комисија разматра пријаве у погледу
благовремености и потпуности и утврђује приједлог
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листе кандидата најкасније у року 15 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс и исту
објављује на огласним плочама Министарства и
општинским службама за борачко-инвалидску заштиту.
(2) Приједлог листе кандидата обавезно садржи:
a) презиме, очево име и име кандидата,
б) број бодова по сваком од основа из ове одлуке и
ц) укупан број бодова.
(3) Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија
не узима у разматрање, а пријављени кандидати о истом
се обавјештавају истицањем засебне листе.
Члан 15.
(Поступак по приговору и доношење
коначне листе)
(1) Незадовољни кандидати могу поднијети
приговор на приједлог листе из члана 14. ставови (5) и
(8) ове одлуке у року од осам дана од дана објављивања
истих.
(2) О приговорима на приједлог листе кандидата
одлучује министар у року од 15 дана од дана истека
рока за приговоре.
(3) Коначну листу кандидата утврђује министар.
(4) Коначну листу из става (3) овог члана
Министарство доставља Служби, на основу које ће се
вршити избор кандидата за обављање приправничког
стажа у складу са овом одлуком.
Члан 16.
(Стављање ван снаге ранијег прописа)
(1) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању услова, критерија и поступка за
обављање приправничког стажа бранилаца и чланова
њихових породица, (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 6/12 и 9/13).
(2) Поступци започети прије ступања на снагу
ове одлуке, окончаће се по одредбама раније важеће
Одлуке.
Члан 17.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-02-12859/14
Тузла, 03.06.2014. године
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PRILOG
POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE UZ ZAHTJEV ZA OBAVLjANjE
PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BRANILACA I ČLANOVA
NjIHOVIH PORODICA

Redni
broj:

Naziv dokumenta

Organ koji izdaje
dokument
Ministarstvo unutrašnjih
poslova

1.

CIPS prijava ili kopija lične karte (ovjerena fotokopija)

2.

a)
za PŠ-PB, RVI i djecu PŠ-PB i RVI - ovjerena fotokopija prvostepenog ili revizionog Opštinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu
rješenja (poslednje rješenje na snazi),
b) za dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete dobitnika najvišeg ratnog priznanja
i odlikovanja, ukoliko nema status člana PŠ-PB ili RVI ovjerena fotokopija rješenja o
ostvarivanju prava na mjesečni novčani dodatak,
c) za DB i dijete DB dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji - uvjerenje o platama
pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane u originalu ili
ovjerenoj fotokopiji,
Odjeljenje odbrane
dokumenti od a) do c) moraju biti dostavljeni kao original ili ovjerena fotokopija

3.

uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome
VII stepena stručne spreme ili prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (original ili
ovjerena fotokopija)

- JU Služba za
zapošljavanje,
- Biro za zapošljavanje

4.

dokaz o završenom VII stepenu visoke stručne spreme ili ekvivalent visokog obrazovanja
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ovjerena fotokopija)

Ustanove visokog
obrazovanja

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 9 -Strana 359

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA TUZLANSKOG KANTONA
APLIKACIONI OBRAZAC
za prijavu na Javni konkurs za podnošenje zahtjeva radi utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice za obavljanje
pripravničkog/volonterskog staža za 2014. godinu
I

OPĆI PODACI:

1. Prezime (očevo ime) i ime kandidata
_________________________ _____________________________________________
2.

JMBG kandidata:__________________________________

3. Naziv završenog fakulteta
___________________________________________________u ___________________
4.

Sadašnja adresa stanovanja: _____________________________ općina _____________

5.

Kontakt telefon: ______________________ Mob____________________________

6.

Prava iz boračko-invalidske zaštite kandidat ili roditelj kandidata ostvaruje u općini: ____________________________
_____

II

STATUS:

1.

ratni vojni ivalid,

2.

dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja,

3.

demobilisani branilac,

4.

dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca,

5.

dijete ratnog vojnog invalida,

6.

dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i

7.

dijete demobilisanog branioca.

Uz obrazac prilažem:
1. CIPS prijavu ili kopiju lične karte,
2. za:
a) PŠ-PB, RVI i djecu PŠ-PB i RVI - prvostepeno ili reviziono rješenje (poslednje rješenje na snazi),
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete dobitnika najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja, ukoliko
nema status člana PŠ-PB ili RVI rješenje o ostvarivanju prava na mjesečni novčani dodatak
c) za DB i dijete DB dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji - uvjerenje o plaćama pripadnika u OS ili
drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne
spreme ili prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja i
4. Dokaz o završenom VII stepenu visoke stručne spreme ili ekvivalent visokog obrazovanja prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
(sva naprijed navedena dokumenta moraju biti dostavljena kao original ili ovjerene fotokopije)
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da su naprijed navedeni podaci tačni.
Datum podnošenja zahtjeva _________________ 2014. godine
Potpis podnosioca zahtjeva
_____________________________
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1. Тузлански кантон - Средства од научноистраживачког рада

353
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези
са Закључком Владе Тузланског кантона о мјерама
штедње за 2014. годину, број: 02/1-14-009990/14 од
06.05.2014. године, Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 10.06.2014. године, доноси

О Д Л У К У

II
Намјенски приход из табеле уплаћује се путем
депозитног рачуна Тузланског кантона, а распоређује
на подрачун из тачке I став 1. алинеја 1.
НАЗИВ ПРИХОДА

ВРСТА ПРИХОДА

Приходи од научноистраживачког рада

722614

о измјенама Одлуке о условима и начину
формирања радних тијела Владе Тузланског
кантона, управних организација и органа управе
Тузланског кантона

III
Распоређивање
намјенских
средстава
са
депозитног рачуна Тузланског кантона из тачке II ове
одлуке, вршиће се од 20.06.2014. године.

I
У тачки VIII Одлуке о условима и начину
формирања радних тијела Владе Тузланског кантона,
управних организација и органа управе Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”,
број: 6/12), у ставу 5. износ до “100 КМ” замјењује се
износом до “50 КМ” а износ до “75 КМ” замјењује се
износом до “37,5 КМ”.
У тачки VIII став 7. износ до највише “300 КМ”
замјењује се износом до највише “150 КМ” а износ до
“200 КМ” замјењује се износом до “100 КМ”.
У тачки VIII став 8. износ до “75 КМ” замјењује се
износом до “37,5 КМ”.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
иста ће се објавити у “Службеним новинама Тузласког
кантона”.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
примјењује се од 01.05.2014. до 31.12.2014.године.
III
Ова одлука објавиће се у “Службеним новинама
Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-05-13500/14
Тузла, 10.06.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-14-14138/14
Тузла, 17.06.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о проглашењу цеста од значаја за Тузлански кантон
I
Цестама од значаја за Тузлански кантон
проглашавају се следеће цесте:
- Лукавица - Клокотница-спој са М 112
- Тојшићи – Кикачи-Вис – Пожарница
- Љубаче - Суха
- Зеленика-Гојчин-Јелово Брдо-Калесија
- Ступари-Мајдан-граница ентитета (Шековићи)
- Кладањ-Братаљевићи-Миланковићи–спој са
Р404.

о отварању подрачуна у оквиру Јединственог
рачуна трезора Тузланског кантона за
намјенска средства уплаћена по основу научноистраживачког рада

II
Задужује се Јавна установа Дирекција регионалних
цеста Тузланског кантона да, из финансијских средстава
у Плану рада и финансијском плану за 2014. годину са
позиције „Текућа резерва“, издвоји дио средстава за
санацију цеста из тачке I ове одлуке.

I
Отвара се подрачун у оквиру Јединственог рачуна
трезора Тузланског кантона за намјенска средства, која
се уплаћују на депозитни рачун Буџета Тузланског
кантона, уплаћена по основу научно-истраживачког
рада, и то:

III
Средства за санацију цеста из тачке I ове одлуке,
распоређиваће се на приједлог директора, одлуком
Управног одбора Дирекције регионалних цеста
Тузланског кантона, уз сагласност Министарства
трговине, туризма и саобраћаја Тузланског кантона.

О Д Л У К У

Srijeda, 23. 07. 2014. g.
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IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-49-13549/14
Тузла, 17.06.2014. године

356
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 12. Закона о преузимању права оснивача
над Јавном установом Дом за дјецу без родитељског
старања (“Службене новине Тузланског кантона”, број:
6/97), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 17.06.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о давању сагласности
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора
Јавне установе Дом за дјецу без родитељског старања
Тузла број: 658/14 од 16.06.2014. године о именовању
Амира Мухаремовића, дипл. педагог-психолог, за
директора Јавне установе Дом за дјецу без родитељског
старања Тузла, на период од четири године.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-34-014534/14
Тузла, 17.06.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене Тузланског кантона“,
бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 25.
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2014.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 10.06.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава текуће резерве са буџетске
позиције „Текућа резерва“ 11050001
I
Одобравају се финансијска средства „Друштву за
развој Тузла“ д.о.о Тузла, у износу од 11.238,63 КМ
(словима: једанестхиљададвијестотинетридесетосам
конвертибилних марака и 63/100), на име активности
везаних за поступак ликвидације „Друштва за развој
Тузла“ д.о.о Тузла.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће се
реализовати са буџетске позиције 11050001 – „Текућа
резерва“, преко буџетске позиције 21010006 – „Подршка
развоју Кантона“ економски код 614 500 – Субвенција
приватним предузећима и предузетницима, уплатом на
трансакцијски рачун „Друштва за развој Тузла“ д.о.о.
Тузла, број: 1610250002310005 код Raiffeisen bank dd.
филијала Тузла.
III
За реализацију ове oдлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство развоја и
подузетништва.
IV
Задужује се ликвидациони управник „Друштва за
развој Тузла“ д.о.о. Тузла да о утрошеним средствима
из тачке I ове одлуке Министарству развоја и
подузетништва достави одговарајући извјештај.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-14-013544/14
Тузла, 10.06.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене Тузланског кантона“,
бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 25.
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2014.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 10.06.2014. године, доноси

О

Д

Л

У

К

У

о одобравању средстава са позиције
«Текућа резерва» – потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се финансијска средства по Захтјеву,
ЈУ Основна школа „Св. Фрањо“ Тузла у износу од
20.500,00 КМ (словима: двадесетхиљадапетстотина
конвертибилних марака), за суфинансирање ученичких
карата за период јануар - јуни 2014. године у износу
од 50% мјесечне карте у линијском превозу односно
50% износа утврђеног писменим уговором између
превозника и корисника услуга превоза у ванлинијском
превозу за 229 ученика којима је Министарство
образовања, науке, културе и спорта Тузланског
кантона дало сагласност за упис у ЈУ Основна школа
„Св. Фрањо“ Тузла која је ван њиховог школског
подручја у школској 2013/2014. години.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће се
реализовати са буџетске позиције 11050001 “Текућа
резерва”, преко ЈУ Основна школа „Св. Фрањо“ Тузла
(организациони код 24020087, економски код 6142,
функционални код 041).
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III
Задужује се ЈУ Основна школа „Св. Фрањо“
Тузла да Министарству образовања, науке, културе
и спорта Тузланског кантона достави извјештај са
документацијом о утрошку одобрених средстава у року
од 30 дана од уплате средстава из тачке I ове одлуке на
рачун одабраних превозника.

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-14-014423-1/14
Тузла, 01.07.2014. године

IV
За реализацију ове одлуке задужују се ЈУ Основна
школа „Св. Фрањо“ Тузла, Министарство финансија и
Министарство образовања, науке, културе и спорта.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у ‘’Службеним новинама Тузланског
кантона’’.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-14-021947-1/14
Тузла, 10.06.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене Тузланског кантона“,
бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 25.
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2014.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.07.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се финансијска средства д.о.о.
Жељезара “Зеница” Зеница у износу од 3.950,00 КМ
(словима:
трихиљадедеветстотинапедесет
конвертибилних марака), за смјештај ученика и наставника
ЈУ Прва основна школа Живинице, који се усљед стања
елементарне непогоде нису могли вратити кући.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке ће се
реализовати са буџетске позиције 11050001 – „Текућа
резерва“, преко Министарства образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона (организациони
код 24010001, економски код 6142, функционални код
041) уплатом средстава на д.о.о. Жељезара “Зеница”
Зеница, трансакцијски рачун број: 134-010-0000040860
отворен код Инвестиционо комерцијалне банке д.д.
Зеница.
III
За реализацију ове одлуке задужују се
Министарство финансија и Министарство образовања,
науке, културе и спорта.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене Тузланског кантона“,
бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 25.
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2014.
годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.07.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се финансијска средства у износу
од 250,00 КМ (словима: двијестотинепедесет
конвертибилних марака), на име набавке фотографске
опреме – један дигитални фотоапарат, ради праћења
активности премијера Кантона и Владе Тузланског
кантона.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке
реализоваће Министарство финансија Тузланског
кантона, са буџетске позиције “Текућа резерва”, 11 05
0001, преко буџетске позиције Влада ТК – 11 01 0001;
економски код 821342 – “фотографска опрема” износ
од 250,00 КМ.
III
За реализацију ове oдлуке задужују
Министарство финансија и Уред премијера.

се

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-14-15047/14
Тузла, 01.07.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 11/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 11. став (3) Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2014. годину („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 19/13 и 2/14), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној 24.06.2014. године, доноси

ОДЛУКУ

о усмјеравању непланиране донације у
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину

Srijeda, 23. 07. 2014. g.
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I
Одобрава се усмјеравање непланиране донације у
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, за набавку
рекламно-пропагадних услуга за потребе BH Telecoma
d.d. Sarajevo, ЈУ Заводу за одгој и образовање особа
са сметњама у психичком и тјелесном развоју Тузла,
потрошачко мјесто - 24020084 у износу од 1.500,00 КМ,
додијељене од “BH TELECOM“ d.d. Sarajevo.
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у Буџет
Тузланског кантона за 2014. годину у дијелу плана
прихода по основу намјенских и властитих прихода,
текућих трансфера и донација повећањем планираних
прихода на економском коду 722751 - Примљене
намјенске донације непланиране у Буџету.
За износ средстава из тачке I ове одлуке извршиће
се повећање плана расхода и издатака у дијелу
распореда прихода по основу намјенских и властитих
прихода, текућих трансфера и донација на потрошачком
мјесту 24020084 - ЈУ Завод за одгој и образовање особа
са сметњама у психичком и тјелесном развоју Тузла,
економски код 821300 - Набавка опреме у износу
1.500,00 КМ.
III
Задужује се ЈУ Завод за одгој и образовање особа
са сметњама у психичком и тјелесном развоју Тузла да
средства из тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2014.
године.
IV
За реализацију наведене Одлуке задужују
се Министарство финансија ТК, Министарство
образовања, науке културе и спорта ТК и ЈУ Завод за
одгој и образовање особа са сметњама у психичком и
тјелесном развоју Тузла.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-14-14660/14
Тузла, 24.06.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, и 13/11), а у вези са
чланом 5. тачка ф) Закона о заштити и спашавању људи
и материјалних добара од природних и других несрећа
у Тузланском кантону (“Службене новине Тузланског
кантона”, број: 10/08 ), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 10.06.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о измјени Одлуке о оснивању
Кантоналног штаба цивилне заштите
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Кантоналног штаба цивилне
заштите („Службене новине Тузланског кантона“, број:
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6/14), у члану 7. тачка 8. мијења се и гласи:
„8. руководећи државни службеник у Министарству
правосуђа и управе – задужен за примјену прописа и
правне послове“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-14-013630-1/14
Тузла, 10.06.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 16. Закона о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица - пречишћени текст
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/12 и
5/14) и закључком Скупштине Тузланског кантона број:
01-02-398-14/14 од 09.06.2014. године, на сједници
одржаној дана 24.06.2014. године, Влада Тузланског
кантона, д о н о с и

П РА В И Л Н И К

о јединственим критеријима и правилима за
запошљавање бранилаца и чланова њихових
породица у институцијама Тузланског кантона
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим правилником утврђују се јединствени
критерији и правила за запошљавање бранилаца и
чланова њихових породица у институцијама Тузланског
кантона.
Члан 2.
(Корисници права)
Под браниоцима и члановима њихових породица
подразумјевају се лица из члана 1. и члана 4. Закона
о допунским правима бранилаца и чланова њихових
породица - пречишћени текст („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 5/12 и 5/14, у даљем тексту:
Закон) без обзира на старосну доб.
Члан 3.
(Дефиниције)
(1) Члан породице шехида, погинулог, умрлог,
несталог браниоца и умрлог ратног војног инвалида, у
смислу овог правилника, је корисник права на породичну
инвалиднину, на основу коначног рјешења надлежног
органа, издатог у складу са важећим федералним
прописима из области борачко - инвалидске заштите.
(2) Дијете шехида, погинулог, умрлог, несталог
браниоца без оба родитеља, у смислу овог правилника,
је члан породице шехида, погинулог, умрлог, несталог
браниоца, које је у вријеме губитка оба родитеља било
млађе од 15 година живота, као и након навршене 15те године живота, уколико се налазило на редовном
школовању, а најкасније до навршене 25-те године
живота, односно, које је неспособно за привређивање,
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уколико је неспособност за привређивање наступила
прије навршене 15-те године живота, односно, 25-те
године уколико се налазило на редовном школовању.
(3) Ратни војни инвалид, у смислу овог правилника,
је бранилац којем је то својство утврђено рјешењем
надлежног органа, издатог у складу са важећим
федералним прописима из области бранилачкоинвалидске заштите, а по основу задобијене ране,
повреде, болести или погоршања болести, усљед чега
је наступило оштећење његовог организма најмање за
20%.
(4) Дјететом ратног војног инвалида/добитника
признања и одликовања/демобилисаног браниоца/
мирнодопског војног инвалида, у смислу овог
правилника, сматра се дијете рођено у браку/ван брака,
пасторче или усвојено дијете, млађе од 15 година
живота, као и иза навршене 15-те године живота,
уколико се налази на редовном школовању, а најкасније
до навршене 25-те године живота, односно, које је
неспособно за привређивање, уколико је неспособност
за привређивање наступила прије навршене 15-те године
живота, односно, 25-те године уколико се налазило
на редовном школовању, које ратни војни инвалид/
демобилисани бранилац/мирнодопски војни инвалид
издржава, односно које је издржавао до момента смрти,
уколико је ријеч о умрлом ратном војном инвалиду/
демобилисаном
браниоцу/мирнодопском
војном
инвалиду.
(5) Добитник ратног признања и одликовања и
члан уже породица погинулог, умрлог или несталог
добитника ратног признања и одликовања, у смислу
овог правилника, је корисник права на мјесечни новчани
додатак, на основу коначног рјешења надлежног органа,
у складу са одредбама Закона о посебним правима
добитника ратних признања и одликовања и чланова
њихових породица („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, бр. 70/05, 61/06, 9/10 и 14/13).
(6) Мирнодопски војни инвалид, у смислу овог
правилника, је лице које је у миру без намјере, вршећи
војну дужност, задобило рану или повреду, па је
због тога наступило оштећење његовог организма
најмање за 20%, односно код којег је усљед болести
или погоршања болести наступило оштећење његовог
организма најмање за 60% у периоду од 24.12.1996.
године и то:
a) војно лице на служењу обавезног војног рока,
б) питомац у војној школи,
ц) припадник резервног састава за вријеме војне
дужности.
(7) Мирнодопским војним инвалидом, који је
своје право стекао до 06.04.1992. године, у смислу
овог правилника, сматра се лице, коме је тај статус
признат Законом о основним правима војних инвалида
и породица палих бранилаца и чија су права по том
основу утврђена рјешењем надлежног органа.
(8)
Члан уже породица ратног/мирнодопског
војног инвалида, добитника признања и одликовања,
демобилисаног браниоца, умрлог ратног/мирнодопског
војног инвалида и умрлог демобилисаног браниоца, у
смислу овог правилника, је брачни партнер, ванбрачни
партнер, у смислу члана 3. Породичног закона
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине
Федрације Босне и Херцеговине“, бр. 35/05 и 41/05),
дјеца рођена у браку и ван брака, усвојена дјеца и
пасторчад.
(9) Браниоцем се сматра припадник Армије
Републике Босне и Херцеговине, Хрватског вијећа
одбране и полиције надлежног органа унутрашњих
послова (у даљем тексту: Оружане снаге) који је
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учествовао у одбрани Босне и Херцеговине (почетак
агресије на општину Равно) од 18.09.1991. до
23.12.1996. године, односно до престанка непосредне
ратне опасности и који је демобилисан рјешењем
надлежног војног органа, као и лице које је учествовало
у припреми за одбрану и у одбрани Босне и Херцеговине
у периоду прије 18.09.1991. године, а које је ангажовано
од надлежних органа.
Члан 4.
(Посебни корисници права)
(1) Дијете шехида, погинулог, умрлог, несталог
браниоца и умрлог ратног војног инвалида, у смислу
овог правилника, је лице које је изгубило право на
породичну инвалиднину због пунољетности и/или
престанка редовног школовања, а које није напунило
25 година живота.
(2) Дијете погинулог, умрлог или несталог
добитника ратног признања и одликовања, у смислу
овог правилника, је лице које је изгубило право на
мјесечни новчани додатак због пунољетности и/или
престанка редовног школовања, а које није напунило
25 година живота.
(3) Удовица шехида, погинулог, умрлог, несталог
браниоца, у смислу овог правилника, је лице које
није корисник права на породичну инвалиднину због
неиспуњавања услова из члана 20. став (1) тачка
1) Закона о правима бранилаца и чланова њихових
породица („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“, бр. 33/04, 56/05, 70/07 и 9/10 и 95/13,
у даљем тексту: Федерални закон) (без дјеце, нема
навршених 45 година живота и није проглашена
неспособном за привређивање), под условом да није
ступила у брак или ванбрачну заједницу.
(4) Удовица умрлог ратног војног инвалида, у
смислу овог правилника, је лице које није корисник
права на породичну инвалиднину из члана 21. ст. (5)
и (6) Федералног закона (гдје не постоји узрочнопосљедична веза) и удовица умрлог демобилисаног
браниоца, под условом да није ступила у брак или
ванбрачну заједницу.
II – КРИТЕРИЈИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ
Члан 5.
(Приоритет при запошљавању)
(1) Лица из члана 2. овог правилника, без обзира
на старосну доб,
која су на евиденцији службе
за запошљавање, имају право на првенство при
запошљавању, уколико испуњавају опште и посебне
услове за радно мјесто на којем се врши запошљавање
и у складу са критеријима утврђеним општим актом
институција Тузланског кантона.
(2) Институције Тузланског кантона, у општим
актима којима се регулише запошљавање, обавезне су
поред општих и посебних критерија из става (1) овог
члана, као један од критерија предвидјети и припадност
браниоцима и члановима њихових породица.
(3) Институције Тузланског кантона обавезне
су приликом расписивања јавног конкурса као доказ
о припадности бранилачкој популацији тражити
доставу докумената, која су прописана у прилогу овога
правилника и чини његов саставни дио.
Члан 6.
(Вредновање)
(1) Припадност браниоцима и члановима њихових
породица има се вредновати следећим редослиједом:

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

Broj 9 -Strana 365

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

a) члан породица шехида, погинулог, умрлог и
несталог браниоца,
б) ратни војни инвалид,
ц) добитник ратног признања и одликовања,
д) демобилисани бранилац и
e) чланови породице ратног војног инвалида,
добитника ратног признања и одликовања и
демобилисаног браниоца.
(2) Вредновање припадности по критерију из става
(1) овог правилника врши се на начин да се лицу након
бодовања по основу општих и посебних критерија,
на укупан број остварених бодова, у зависности од
припадности бранилачкој популацији додају и додатни
бодови, како слиједи :
a) лице у статусу члана породице шехи-да .. 30%,
б) лице у статусу ратног војног инвалида са и
преко 60% војног инвалидитета ...............................25%,
ц) лице у статусу ратног војног инвалида до 60%
војног инвалидитета ................................................. 24%,
д) лице у статусу демобилисаног браниоца са и
преко 24 мјесеца учешћа у ОС................................. 23%,
e) лице у статусу демобилисаног браниоца до 24
мјесеца учешћа у ОС ............................................... 21%,
ф) лице у статусу члана породице ратног војног
инвалида .................................................................... 22%,
г) лице у статусу члана породице демобилисаног
браниоца са и преко 24 мјесеца учешћа у ОС.......... 20%,
х) лице у статусу члана породице демобилисаног
браниоца до 24 мјесеца учешћа у ОС ......................19%.
(3) Добитнику признања и одликовања и
дјетету добитника признања и одликовања из реда:
Значка „Златни љиљан”, Ред хрватског тролиста,
Орден слободе, Ред бана Јелачића, Орден Хероја
ослободилачког рата, Ред Николе Шубића-Зрињског,
Орден ослобођења, Ред Кнеза Домагоја са огрлицом,
Орден „Златног грба са мачевима”, Орден „Златног
љиљана са златним вијенцем”, Орден „Златног љиљана
са сребреним вијенцем”, Медаља за храброст, Медаља
побједа, Медаља отпора, Медаља за војне заслуге,
Полицијска Медаља за храброст и Златна полицијска
значка – звијезда, на бодове из става (2) овог правилника,
припада по додатних.......... 5 бодова.
(4) Дјетету добитника признања и одликовања из
реда: Значка „Златни љиљан”, Ред хрватског тролиста,

Орден слободе, Ред бана Јелачића, Орден Хероја
ослободилачког рата, Ред Николе Шубића-Зрињског,
Орден ослобођења, Ред Кнеза Домагоја са огрлицом,
Орден „Златног грба са мачевима”, Орден „Златног
љиљана са златним вијенцем”, Орден „Златног љиљана
са сребреним вијенцем”, Медаља за храброст, Медаља
побједа, Медаља отпора, Медаља за војне заслуге,
Полицијска Медаља за храброст и Златна полицијска
значка – звијезда, на бодове из става (2) овог правилника,
припада по додатних ............................................ 4 бода.
Члан 7.
(Ограничење права)
Право из члана 5. став (1) овог правилника не може
остварити лице коме је радни однос престао његовом
кривицом или је по престанку радног односа остварило
право на отпремнину, односно које је корисник права на
породичну пензију.
III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
(Новчане казне)
Новчаном казном у висини од 1.000 до 3.000 КМ
казниће се одговорна лица органа или правног субјекта
због непоштивања допунског права које се односи на
запошљавање бранилаца и чланова њихових породица,
сходно члану 57а. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица.
Члан 9.
(Датум ступања)
Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у “Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-41-14871/14
Тузла, 24.06.2014. године

Прилог:
ПОПИС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ СТАТУС БРАНИЛАЦА И
ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
Р.број
1.

2.

Припадност бранилачкој
категорији
Члан породице шехида, погинулог,
умрлог, несталог браниоца,
Ратни/мирнодопски војни инвалид

Назив доказа- документа
Рјешење о признатом праву на
породичну инвалиднину,

Орган који га издаје
Општинска служба за борачкоинвалидску заштиту

Рјешење о признатом својству
ратног/мирнодопског војног
инвалида

Општинска служба за борачкоинвалидску заштиту

3.

Добитник ратног признања и
одликовања

Рјешење о признатом праву
на мјесечно новчано примање
добитнику признања

Општинска служба за борачкоинвалидску заштиту

4.

Демобилисани браниоци,

Увјерење о учешћу у Оружаним
снагама

Одјељење одбране према мјесту
пребивалишта
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Чланови уже породице:
a) ратног/мирнодопског војног
инвалида,
б) добитника ратног признања и
одликовања
ц) демобилисаног браниоца,
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Рјешење о признатом праву на:
a) инвалиднину,
б) мјесечни новчани додатак
ц)

увјерење о учешћу у
Оружаним снагама

364

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11), а у вези са
чланом 8. став 1. Одлуке о оснивању Кантоналног
штаба цивилне заштите („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 6/14), на приједлог директора Кантоналне
управе цивилне заштите, Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 10.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о измјени Рјешења о постављењу команданта,
начелника и чланова Кантоналног штаба цивилне
заштите
Члан 1.
У Рјешењу о постављењу команданта, начелника
и чланова Кантоналног штаба цивилне заштите
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 6/14) у
тачки III, подтачка 8. мијења се и гласи:
„8. Рузмира Бајрић, секретар Министарства
правосуђа и управе - задужена за примјену прописа и
правне послове,“
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
бит ће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-44-013630/14
Тузла, 10.06.2014. године

365

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 6. Одлуке
о успостави Регистра административних поступака
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 7/14), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 10.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова Регулаторног тијела за
вођење Регистра административних поступака које
воде органи управе Тузланског кантона
I
Овим рјешењем се именују чланови Регулаторног
тијела за вођење Регистра административних поступака

Општинска служба за борачкоинвалидску заштиту
Одјељење одбране према мјесту
пребивалишта

које воде органи управе Тузланског кантона (у даљем
тексту: Регулаторно тијело).
II
За чланове Регулаторног тијела именују се:
1. Хасиба Омерагић, секретар Уреда за
законодавство Владе Тузланског кантона, предсједник,
2. Един Нишић, секретар Министарства развоја
и подузетништва Тузланског кантона, замјеник
предсједника,
3. Велида Мујкић, секретар Уреда премијера
Тузланског кантона, члан,
4. Рузмира Бајрић, секретар Министарства
правосуђа и управе Тузланског кантона, члан,
5. Амер Турчиновић, стручни сарадник систем
инжењер, Уред за заједничке послове кантоналних
органа, члан.
У случају спријечености замјеника предсједника
Едина Нишића, улогу замјеника предсједника испред
Министарства развоја и подузетништва у раду
Регулаторног тијела ће вршити Адиса Готовушић, виши
стручни сарадник за подршку развоја малих и средњих
предузећа.
У случају спријечености чланова Регулаторног
тијела наведених у ставу 1. ове тачке, од редног броја
3. до 5., за учествовање у раду Регулаторног тијела за
њихове замјенике именују се:
3. Омар Хаџић, стручни савјетник за нормативно
- правне и опште послове у Уреду Владе Тузланског
кантона,
4. Фикрета Хајдарбеговић, стручни савјетник
за нормативно - правне послове у Министарству
правосуђа и управе,
5. Самир Билајац, помоћник секретара Уреда за
заједничке послове кантоналних органа.
III
Послови и задаци Регулаторног тијела, те права и
обавезе чланова, прописани су Одлуком о успостави
Регистра административних поступака Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
7/14) и Правилником о вођењу и одржавању Регистра
административних поступака („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 7/14).
IV
Чланови и замјеници чланова Регулаторног тијела
из тачке II овог рјешења именују се на мандат од двије
године.
V
Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење о
именовању чланова Регулаторног тијела за вођење
Регистра административних поступака које воде
органи управе Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 6/14 и број: 02/1-34-10847/14
од 13.05.2014. године).
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VI
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-34-13334/14
Тузла, 10.06.2014. године

366

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Центар за образовање и васпитање и
рехабилитацију слушања и говора Тузла
I
Именује се
Школски одбор ЈУ Центар за
образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и
говора Тузла, на период најдуже 90 дана, у следећем
саставу:
1. Мирела Шеховић, предсједник
2. Мирела Дурановић, члан
3. Кенан Алић, члан
4. Снежана Садиковић, члан
5. Азра Достовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-14560-4/14
Тузла, 17.06.2014. године

367

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника и чланова
Школског одбора ЈУ Основна школа „Мејдан“
Тузла
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I
Именују се предсједник и чланови Школског
одбора ЈУ Основна школа „Мејдан“ Тузла, на период
најдуже 90 дана, у следећем саставу:
1. Алмир Дорић, предсједник
2. Нихад Мусић, члан
3. Лејла Арнаутовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-14560/14
Тузла, 17.06.2014. године

368

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Симин Хан“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Симин Хан“ Тузла, на период најдуже 90 дана, у
следећем саставу:
1. Асим Џафић, предсједник
2. Хајрија Абдулаховић, члан
3. Фатима Клемпић, члан
4. Вилдана Шерак, члан
5. Суада Салиховић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-14560-1/14
Тузла, 17.06.2014. године

369

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Јала“, Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Јала“ Тузла, на период најдуже 90 дана, у следећем
саставу:
1. Аднан Мусић, предсједник
2. Амира Хасић, члан
3. Ћамил Ахметовић, члан
4. Нада Чајић, члан
5. Индира Камерић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-14560-2/14
Тузла, 17.06.2014. године

370

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Миладије“ Тузла, на период најдуже 90 дана, у
следећем саставу:
1 Менсуд Смајић, предсједник
2. Ведад Џаферагић, члан
3. Емина Муминовић, члан
4. Мирза Бећировић, члан
5. Мериса Карић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-34-10040-1/14
Тузла, 17.06.2014. године

371

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
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кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна музичка школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна музичка
школа Тузла, на период најдуже 90 дана, у следећем
саставу:
1. Асмир Салкић, предсједник
2. Данијел Дервишевић, члан
3. Јасмина Бајрактаревић, члан
4. Маја Азабагић, члан
5. Лејла Мујачић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-8609-1/14
Тузла, 17.06.2014. године

372

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Основна школа „Др. Сафвет – бег
Башагић“ Градачац
I
Неџад Бристрић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Др. Сафвет - бег
Башагић“ Градачац, на период најдуже 90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-14559/14
Тузла, 17.06.2014. године

373

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
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кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Мехмед - бег Капетановић
Љубушак“ Срнице Доње, Градачац
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Мехмед - бег Капетановић Љубушак“ Срнице Доње,
Градачац, на период најдуже 90 дана, у следећем
саставу:
1 Елведин Хрнчић, предсједник
2. Амир Моћић, члан
3. Едис Махмутовић, члан
4. Ајкуна Сејдулаховић, члан
5. Едиса Тахировић-Софтић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-34-13552-1/14
Тузла, 17.06.2014. године

374

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа “Шпионица” Шпионица,
Сребреник
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
“Шпионица” Шпионица, Сребреник, на период најдуже
90 дана, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Иво Веселчић, предсједник
Нерминка Бајректаревић, члан
Владимир Лакић, члан
Нурија Џанић, члан
Ружа Матијевић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
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Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-12711-2/14
Тузла, 17.06.2014. године

375

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу чланова Школског одбора
ЈУ Прва основна школа Живинице
I
Ана Косорић разрјешава се дужности члана
Школског одбора ЈУ Прва основна школа Живинице.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-9418-2/14
Тузла, 17.06.2014. године

376

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 87. Закона о основном одгоју и образовању
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/04,
7/05 и 17/11), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању чланa Школског одбора
ЈУ Прва основна школа Живинице
I
Милица Марјановић именује се за члана Школског
одбора ЈУ Прва основна школа Живинице, на период
утврђен Рјешењем о именовању Школског одбора број:
02/1-34-11811-35/12 од 12.06.2012. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-9418-3/14
Тузла, 17.06.2014. године
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377

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
03.06.2014. године, доноси

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

чланом 126. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
24.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању члана Школског одбора
ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла

о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Гимназија “Меша Селимовић” Тузла

I
Алмаса Бегић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, на период до
90 дана.

I
Мидхат Парић, разрјешава се дужности члана
Школског одбора ЈУ Гимназија “Меша Селимовић”
Тузла.

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-13169-1/14
Тузла, 03.06.2014. године

378

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
03.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Гимназија “Меша Селимовић” Тузла
I
Смиљана Вовна, именује се за члана Школског
одбора ЈУ Гимназија “Меша Селимовић” Тузла, на
период утврђен Рјешењем о именовању Школског
одбора број: 02/1-38-17591-38/12 од 31.08.2012. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-13169-2/14
Тузла, 03.06.2014. године

379

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

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-11279/14
Тузла, 24.06.2014. године

380

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Средња медицинска школа Тузла
I
Елнур Смајић именује се за предсједника Школског
одбора ЈУ Средња медицинска школа Тузла, на период
90 дана.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-014561/14
Тузла, 17.06.2014. године

381

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.06.2014. године, доноси

Srijeda, 23. 07. 2014. g.
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Средња музичка школа Тузла

о разрјешењу чланова Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Средња
музичка школа Тузла, на период 90 дана, у следећем
саставу:

I
Мидхат Бегановић разрјешава се дужности
члана Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа
Грачаница, на лични захтјев.

1. Амира Фатушић, предсједник
2. Елдина Шабановић, члан
3. Мирела Разић, члан
4. Наташа Какеш, члан
5. Саша Хајдуков, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-7494-1/14
Тузла, 17.06.2014. године

382

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.06.2014. године, доноси

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-14562-1/14
Тузла, 17.06.2014. године

384

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница

о привременом именовању предсједника Школског
одбора ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
Сабина Ахметагић именује се члана Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница, на
период утврђен Рјешењем о именовању Школског
одбора број: 02/1-34-11811-39/12 од 12.06.2012. године.

I
Амир Осмичић именује се за предсједника
Школског одбора ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“
Градачац, на период 90 дана.

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

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-14561-1/14
Тузла, 17.06.2014. године

383

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.06.2014. године, доноси

Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-14562-2/14
Тузла, 17.06.2014. године

385

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска
школа Лукавац
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I
Асидин Ћосићкић разрјешава се дужности члана
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња економскохемијска школа Лукавац, на лични захтјев.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-11099-2/14
Тузла, 17.06.2014. године

386

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 17/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска
школа Лукавац
I
Џибо Папић именује се за члана Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска школа
Лукавац, на период утврђен Рјешењем о именовању
Школског одбора број: 02/1-34-11811-42/12
од
12.06.2012. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-38-11099-3/14
Тузла, 17.06.2014. године

387

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 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 24.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Завода здравственог
осигурања Тузланског кантона

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

I
Алмира Хурић, дипл. економиста, именује се за
директора Завода здравственог осигурања Тузланског
кантона, до окончања поступка именовања директора у
складу са законом, а најдуже три мјесеца.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-37-6783-1/14
Тузла, 24.06.2014. године

388

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 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 24.06.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању привременог Управног одбора
ЈУ Служба за запошљавање Тузланског кантона
I
Именује се привремени Управни одбор ЈУ Служба
за запошљавање Тузланског кантона до окончања
поступка на основу којег ће се извршити именовање
Управног одбора у складу са законом, а најдуже три
мјесеца, у следећем саставу:
1.
2.
3.

Мирсад Бајрамовић, предсједник
Хусеин Куртић, члан
Биљана Нишанџић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-34-15099/14
Тузла, 24.06.2014. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са
чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 24.06.2014. године, доноси

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању привременог Управног одбора
ЈУ Дирекција регионалних цеста Тузланског
кантона
I
Именује се привремени Управни одбор Јавне
установе Дирекција регионалних цеста Тузланског
кантона, на период најдуже три мјесеца, у следећем
саставу:
1.
2.
3.
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Јусуф Омеровић, предсједник
Мирза Мемић, члан
Синиша Благојевић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
Премијер кантона
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Проф. др. Бахрија
ВЛАДА
Умиханић, с.р.
Број: 02/1-27-15135/14
Тузла, 24.06.2014. године
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На основу Уредбе о начину и поступку утврђивања
плаћа, накнадама и другим материјалним правима
службеника и намјештеника у органима управе
(“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 15/03,
4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11,
5/11 и 6/11) и члана 1. Одлуке број: 02/1-14-11885/14
од 13.05.2014. године и Одлуке о давању сагласности
број: 02/1-14-013660-1/14 од 17.06.2014. године Владе
Тузланског кантона, Министарство образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона, доноси

П Р А В И Л Н И К

о измјенама и допунама Правилника о основама и
мјерилима за утврђивање плате и других личних
примања запосленика у јавним установама у
области културе
Члан 1.
У Правилнику о основама и мјерилима за
утврђивање плате и других личних примања
запосленика у јавним установама у области културе
(“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 2/04, 2/08,
11/09 и 10/10), у члану 23. став (2) мијења се и гласи:
„Под тешком болешћу, у смислу претходног става
овог члана, а која се доказује дијагнозом утврђеном
од стране овлашћене здравствене установе, се
подразумијевају:
1. РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ:
- болести плућа праћене трајним оштећењем
респираторне функције (са вриједностима ФВЦ, ФЕВ
1 И ФЕВ 1- ФВЦ испод 40%),
- апсцес плућа и медијастинума,
- пиотораx,
- респираторни дистрес синдром.
2. БОЛЕСТИ КОШТАНО - МИШИЋНОГ
СИСТЕМА И ВЕЗИВНОГ ТКИВА
- директна инфекција зглобова код инфективних и
паразитних обољења,

- серопозитивни реумативни артитис када је
болесник неспособан за било какве активности или
везан за постељу и инвалидска колица,
- анкилозирајући спондилитис,
- протрузија интервертебралног дискуса праћене
компликацијама (тежим функционалним оштећењем
нерава, мишића, попуштањем сфинктера) захтијевају
интезиван и дуготрајан третман,
- као и болести које узрокују озбиљне функционалне
сметње и локомоторног апарата, вежу болесника за
постељу и трајно га онемогућавају у свакодневним
радним активностима.
3. НЕУРОМИШИЋНЕ БОЛЕСТИ
- прогресивна неуромишићна обољења,
- мултипла склероза,
- мијастенија гравис,
- епилепсија неконтролисана или резистентна на
терапију,
- незаразни енцефалитиси и енцефаломијалитиси.
4. СПЕЦИФИЧНА СТАЊА КОЈА ЗАХТИЈЕВАЈУ
СКУПИ И ДОЖИВОТНИ ТРЕТМАН
- трансплантације органа,
- трансплантација коштане сржи,
- стања послије оперативних захвата на срцу, мозгу
и плућима која захтијевају дуже болничко лијечење,
рехабилитацију и интензивни медикаментозни третман.
5. ОСТАЛА ОБОЉЕЊА
- инфаркт (срчани или мождани),
- малигни тумори.»
Члан 2.
Установе културе су дужне у року од осам дана од
дана ступања на снагу овог правилника ускладити своје
опште акте.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном давања
сагласности Владе Тузланског кантона.
Члан 4.
Овај правилник ће бити објављен у “Службеним
новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-14-013660/14
Тузла, 17.06.2014. године

391

МИНИСТАР
др. Мирсад Кунић, с.р.

На основу Уредбе о начину и поступку утврђивања
плаћа, накнадама и другим материјалним правима
службеника и намјештеника у органима управе
(“Службене новине Тузланског кантона“, бр.15/03,
4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11,
5/11 и 6/11) и члана 1. Одлуке број: 02/1-14-11885/14
од 13.05.2014. године и Одлуке о давању сагласности
број: 10/1-14-013670-1/14 од 17.06.2014. године Владе
Тузланског кантона, Министарство образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона, доноси
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П Р А В И Л Н И К

о измјенама и допунама Правилника о основама и
мјерилима за утврђивање плате и других личних
примања запосленика у јавним установама у
области основног образовања
Члан 1.
У Правилнику о основама и мјерилима за
утврђивање плате и других личних примања
запосленика у јавним установама у области основног
образовања (“Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 2/04, 13/04, 2/08, 11/09 и 10/10), у члану 27.б ставу
(1) ријечи „увећава за 7,5%“ замјењују се ријечима
„увећава за 3,75%“.
Члан 2.
У члану 30. став (2) мијења се и гласи:
„Под тешком болешћу, у смислу претходног става
овог члана, а која се доказује дијагнозом утврђеном
од стране овлашћене здравствене установе, се
подразумијевају:
1. РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ:
- болести плућа праћене трајним оштећењем
респираторне функције (са вриједностима ФВЦ, ФЕВ
1 И ФЕВ 1- ФВЦ испод 40%),
- апсцес плућа и медијастинума,
- пиотораx,
- респираторни дистрес синдром.
2. БОЛЕСТИ КОШТАНО - МИШИЋНОГ
СИСТЕМА И ВЕЗИВНОГ ТКИВА
- директна инфекција зглобова код инфективних и
паразитних обољења,
- серопозитивни реумативни артитис када је
болесник неспособан за било какве активности или
везан за постељу и инвалидска колица,
- анкилозирајући спондилитис,
- протрузија интервертебралног дискуса праћене
компликацијама (тежим функционалним оштећењем
нерава, мишића, попуштањем сфинктера) захтијевају
интезиван и дуготрајан третман,
- као и болести које узрокују озбиљне функционалне
сметње и локомоторног апарата, вежу болесника за
постељу и трајно га онемогућавају у свакодневним
радним активностима.
3. НЕУРОМИШИЋНЕ БОЛЕСТИ
- прогресивна неуромишићна обољења,
- мултипла склероза,
- мијастенија гравис,
- епилепсија неконтролисана или резистентна на
терапију,
- незаразни енцефалитиси и енцефаломијалитиси.
4. СПЕЦИФИЧНА СТАЊА КОЈА ЗАХТИЈЕВАЈУ
СКУПИ И ДОЖИВОТНИ ТРЕТМАН
- трансплантације органа,
- трансплантација коштане сржи,
- стања послије оперативних захвата на срцу, мозгу
и плућима која захтијевају дуже болничко лијечење,
рехабилитацију и интензивни медикаментозни третман.
5. ОСТАЛА ОБОЉЕЊА
- инфаркт (срчани или мождани),
- малигни тумори.“

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

Члан 3.
Школе су дужне у року од осам дана од дана
ступања на снагу овог правилника ускладити своје
опште акте.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном давања
сагласности Владе Тузланског кантона.
Одредба члана 1. примјењује се од 01.05.2014.
године до 31.12.2014. године.
Члан 5.
Овај правилник ће бити објављен у “Службеним
новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-14-013670/14
Тузла, 17.06.2014. године

МИНИСТАР
др. Мирсад Кунић, с.р.
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На основу Уредбе о начину и поступку утврђивања
плаћа, накнадама и другим материјалним правима
службеника и намјештеника у органима управе
(“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 15/03,
4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11,
5/11 и 6/11) и члана 1. Одлуке број: 02/1-14-11885/14
од 13.05.2014. године и Одлуке о давању сагласности
број: 10/1-14-013678-1/14 од 17.06.2014. године Владе
Тузланског кантона, Министарство образовања, науке,
културе и спорта Тузланског кантона, доноси

П Р А В И Л Н И К

о измјенама и допунама Правилника о основама и
мјерилима за утврђивање плате и других личних
примања запосленика у јавним установама у
области средњег образовања
Члан 1.
У Правилнику о основама и мјерилима за
утврђивање плате и других личних примања
запосленика у јавним установама у области средњег
образовања (“Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 2/04, 13/04, 2/08, 11/09 и 10/10), члан 27.б став
(1) ријечи „увећава за 7,5%“ замјењују се ријечима
„увећава за 3,75%“.
Члан 2.
У члану 29. став (2) мијења се и гласи:
„Под тешком болешћу, у смислу претходног става
овог члана, а која се доказује дијагнозом утврђеном
од стране овлашћене здравствене установе, се
подразумијевају:
1. РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ:
- болести плућа праћене трајним оштећењем
респираторне функције (са вриједностима ФВЦ, ФЕВ
1 И ФЕВ 1- ФВЦ испод 40%),
- апсцес плућа и медијастинума,
- пиотораx,
- респираторни дистрес синдром.
2. БОЛЕСТИ КОШТАНО - МИШИЧНОГ
СИСТЕМА И ВЕЗИВНОГ ТКИВА
- директна инфекција зглобова код инфективних и
паразитних обољења,
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- серопозитивни реумативни артитис када је
болесник неспособан за било какве активности или
везан за постељу и инвалидска колица,
- анкилозирајући спондилитис,
- протрузија интервертебралног дискуса праћене
компликацијама (тежим функционалним оштећењем
нерава, мишића, попуштањем сфинктера) захтијевају
интезиван и дуготрајан третман,
- као и болести које узрокују озбиљне функционалне
сметње и локомоторног апарата, вежу болесника за
постељу и трајно га онемогућавају у свакодневним
радним активностима.
3. НЕУРОМИШИЋНЕ БОЛЕСТИ
- прогресивна неуромишићна обољења,
- мултипла склероза,
- мијастенија гравис,
- епилепсија неконтролисана или резистентна на
терапију,
- незаразни енцефалитиси и енцефаломијалитиси.
4. СПЕЦИФИЧНА СТАЊА КОЈА ЗАХТИЈЕВАЈУ
СКУПИ И ДОЖИВОТНИ ТРЕТМАН
- трансплантације органа,
- трансплантација коштане сржи,
- стања послије оперативних захвата на срцу, мозгу
и плућима која захтијевају дуже болничко лијечење,
рехабилитацију и интензивни медикаментозни третман.
5. ОСТАЛА ОБОЉЕЊА
- инфаркт (срчани или мождани),
- малигни тумори.“
Члан 3.
Школе су дужне у року од осам дана од дана
ступања на снагу овог правилника ускладити своје
опште акте.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном давања
сагласности Владе Тузланског кантона.
Одредба члана 1. примјењује се од 01.05.2014.
године до 31.12.2014. године.
Члан 5.
Овај правилник ће бити објављен у “Службеним
новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-14-013678/14
Тузла, 17.06.2014. године

МИНИСТАР
др. Мирсад Кунић, с.р.
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На основу члана 119. Закона о средњем образовању
и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, број:
17/11) министар образовања, науке, културе и спорта
доноси

П Р А В И

Л Н И К

о лакшим и тежим повредама радних дужности,
одговорности за материјалну штету, органе вођења
поступка, одговорности истих и правила поступка у
средњим школама
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет правилника)
Овим правилником (у даљем тексту: Правилник)
уређују се: лакше и теже повреде радних дужности,
одговорност запослених због повреде радних дужности,
одговорност за причињену штету, покретање и вођење
поступка, изрицање мјера за учињене повреде радних
дужности, рокови застарјелости покретања и вођења
поступка и друга питања везана уз повреду радних
дужности и материјалну одговорност запослених у
средњим школама (у даљем тексту: школа).
Члан 2.
(Стицање права и дужности запосленика)
Запосленик остварује права и дужности из радног
односа даном ступања на рад.
Члан 3.
(Дужности запосленика)
Запосленик је дужан:
а) да савјесно и одговорно обавља послове на
којима ради;
б) да благовремено, дисциплиновано и квалитетно
извршава постављене задатке у складу са правилима
струке и професионалне одговорности;
ц) да долази на посао и одлази с посла у прописано
вријеме, а у случају недоласка обавезно обавијести о
разлогу изостанка;
д) да чува службену тајну;
е) да се придржава мјера заштите на раду;
ф) да поштује личност ученика;
г) да пријављује појединачне повреде радних
дужности и учињену материјалну штету, да води
евиденцију из области послова и задатака као и друге
дужности утврђене законом и актима школе;
х) да поштује организацију рада школе, као
и услове и правила школе у вези с испуњавањем
уговорних и других обавеза из радног односа;
и) да обавијести школу о битним околностима
које утичу или би могле утицати на обављање послова
утврђених уговором о раду;
ј) обавијестити школу о свакој врсти потенцијалне
опасности за живот и здравље и настанак материјалне
штете;
к) друге обавезе утврђене законом и општим
актима школе.
II ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИКА
1. Лакше повреде радних дужности
Члан 4.
(Лакше повреде радних дужности)
(1) Лакше повреде радних дужности и мјере
које се изричу запосленом у школи утврђују се овим
правилником.
(2) Лакше повреде радних дужности су:
а) неблаговремен долазак на посао и одлазак с
посла прије истека радног времена или неоправдано
одсуствовање с посла у времену обавезне присутности,
б) несавјесно чување службених списа или
података,
ц) неоправдан изостанак с посла један радни дан
током школске године,
д) необавјештавање о пропустима у вези са
заштитом на раду,
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е) прикривања материјалне штете коју проузрокује
ученик или запосленик,
ф) неуредно вођење евиденције из области посла и
радних задатака који су предвиђени описом посла,
г) непосједовање припрема за наставу,
х) обављање приватног посла за вријеме рада,
и) неоправдано пропуштање запосленог да
обавијести директора, односно управу школе о
немогућности доласка на посао,
ј) недолично понашање према осталим запосленим
(свађа, увреда и др.),
к) одбијање давања на увид резултата писмене
провјере знања ученицима, родитељима, односно
старатељима и педагогу школе,
л) одбијање сарадње са родитељима, стручним
сарадницима, наставницима и осталим запосленицима.
м) саопштавање нетачних информација о раду
школе (у или изван школе), иако због тога нису
наступиле штетне посљедице.
н) несавјесно руковање и одржавање школских
учила и помагала,
о) непримјерено облачење у школи (кратка одјећа
и др),
п) свака друга радња којом је повријеђена нека
обавеза, а која нема обиљежје теже повреде радне
обавезе.
2. Теже повреде радних дужности
Члан 5.
(Теже повреде радних дужности)
Теже повреде радних дужности су:
а) извршење кривичног дјела на раду или у вези
са радом,
б) угрожавање или повређивање физичког или
психичког интегритета ученика (физичко кажњавање,
морално, сексуално или на други начин учињено
злостављање),
ц) вријеђање дјеце, ученика и запослених које се
понавља или утиче на процес образовања,
д)
изражавање
националне
или
вјерске
нетрпељивости,
е) подстрекивање на употребу алкохолних пића
код ученика, или њено омогућавање, давање или
непријављивање набавке и употребе,
ф) подстрекивање на употребу наркотичког
средства код ученика, или њено омогућавање, давање
или непријављивање набавке и употребе,
г) ношење оружја у школи или у кругу школе,
х) политичко организовање и дјеловање у
просторијама школе,
и) неовлашћена промјена података у евиденцији,
односно школској исправи, брисањем, додавањем,
прецртавањем или изостављањем података, као и
злоупотреба печата,
ј) уништење, оштећење, скривање или изношење
евиденције, односно школске исправе,
к) неоправдан изостанак са посла три радна дана
узастопно или пет радних дана у току школске године,
л) одбијање пријема и давања на увид евиденције
лицу које врши надзор над радом школе,
м)
држање инструкција својим ученицима с
циљем остваривања материјалне добити,
н) злоупотреба службеног положаја и прекорачење
овлашћења,
о) три и више учињених лакших повреда радне
обавезе током школске године,
п) одбијање извршавања послова и радних задатака
непосредно надређеном,
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р) повреда прописа о заштити од пожара,
експлозије, елементарних непогода и штетних
дјеловања отровних и других опасних материјала, те
неприсуствовање обуци и провјери знања из области
заштите од пожара,
с) долазак на посао у пијаном стању или под
наркотицима, односно употреба алкохола/наркотика у
просторијама школе,
т) свађа и изазивање туче и нерада за вријеме рада,
у) нереализовање наставног плана и програма или
активности предвиђених годишњим програмом рада
школе без оправданог разлога,
в) чињење доступним списа, слика, аудовизуелних
записа и других предмета порнографске садржине,
з) све остале повреде радне обавезе које су законом
утврђене као повреда радне дужности.
Члан 6.
(Мјере за повреде радних дужности)
(1) Мјере које се изричу за повреде радних
дужности су:
а) Писмено упозорење,
б) Отказ уговора о раду.
(2) Писмено упозорење као мјера се изриче када
запосленик учини лакшу повреду радних дужности.
(3) Писмено упозорење као мјера се изриче и када
запосленик учини тежу повреду радних дужности како
би се запосленик упозорио да ће му у случају поновног
чињења теже повреде радних дужности бити доносена
одлука о отказу уговора о раду.
(4) Писмено упозорење из ставова (2) и (3) овог
члана садржи опис повреде радне обавезе за које се
запосленик сматра одговорним и изјаву о намјери да
се откаже уговор о раду ако запосленик поново у току
школске године учини повреду радне дужности.
(5) Отказ уговора о раду као мјера се изриче када
запосленик учини тежу повреду радне дужности а коме
је претходно изречена мјера писменог упозорења.
(6) Изречене мјере из ставова (2), (3) и (5)
достављају се запосленику лично или путем поште и
објављује се на огласној табли школе.
3. Поступак за повреду радних обавеза
Члан 7.
(Органи надлежни за вођење поступка)
(1) Органи за провођење поступка су:
а) комисија за провођење поступка од пет чланова
која проводи поступак због учињене повреде радне
обавезе (у даљем тексту: Комисија), и чине је: секретар
школе као предсједник, осим када се води поступак
против секретара школе када је предсједник помоћник
директора школе, педагог
школе, предсједник
синдикалне подружнице школе и два наставника које
предлаже наставничко вијеће,
б) директор школе као првостепени орган,
ц) школски одбор као другостепени орган.
(2) Комисију из става (1) тачка а) овог члана
именује школски одбор школе на почетку школске
године.
(3) Мандат чланова Комисије траје једну школску
годину.
Члан 8.
(Покретање поступка)
(1) Писмену иницијативу са образложењем везано
за повреду радне дужности запосленика може поднијети

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

сваки запосленик школе, сваки члан школског одбора,
родитељ преко вијећа родитеља и ученик директору
школе на обрасцу број 1, који је саставни дио овог
правилника.
(2) Директор школе након пријема иницијативе
или по властитом сазнању за повреду радне дужности
запосленика покреће поступак односно подноси пријаву
Комисији из члана 7. овог правилника на обрасцу број
2, који је саставни дио овог правилника.
(3) Пријава из става (2) овог члана нарочито треба
да садржи: име и презиме запосленог, радно мјесто на
које је распоређен, опис и вријеме извршења повреде
радне дужности и доказе који указују на извршење
повреде радне дужности.
Члан 9.
(Ток поступка)
(1) По пријему пријаве Комисија писмено
позива запосленика да се изјасни о наводима у
пријави на обрасцу број 3, који је саставни дио овог
правилника.
(2) Ако се запосленик против кога је покренут
поступак није одазвао позиву а свој изостанак није
оправдао, Комисија одлучује да ли ће се поступак
наставити или ће се одложити.
(3) Приликом одлагања провођења поступка,
Комисија, уколико је то могуће, одређује дан и сат када
ће се одржати нова расправа.
(4) Поступак по пријави почиње читањем пријаве
за покретање поступка за повреду радне дужности од
стране предсједника Комисије.
(5) Након читања пријаве, предсједник позива
запосленика против кога је пријава поднесена да се
изјасни о наводима из захтјева те да изнесе своју
одбрану.
(6) Осим узимања изјава од запосленика против
кога је покренут поступак као и од осталих запосленика
који могу допринијети окончању поступка, Комисија
прибавља и осталу документацију везано за учињену
повреду радне дужности од стране запосленика те
може изводити и друге доказе (увиђај и др).
(7) О узимању изјава, спровођењу других доказа
као и гласању води се записник на обрасцу број 4, који
је саставни дио овог правилника.
(8) Након узимања изјава и прибављања остале
документације, Комисија предмет са приједлогом за
изрицање мјере доставља директору школе.
(9) Директор школе на основу проведеног поступка и приједлога Комисије оглашава запосленика
одговорним за повреду радне дужности и изриче
мјеру писменог упозорења, односно доноси рјешење
о отказу уговора о раду или рјешење о обустављању
поступка.
(10) При изрицању мјере због повреде радне
дужности, нарочито се узимају у обзир: тежина повреде
и њене посљедице, степен одговорности запосленог,
његов ранији рад и понашање на раду и друге околности
које би могле утицати на врсту и висину мјере.
(11) Рјешење из става (9) овог члана мора бити
образложено и мора садржавати поуку о правном
лијеку.
(12) Против рјешења о изреченој мјери-отказ
уговора о раду, запосленик може поднијети приговор
Школском одбору у року од осам дана од дана пријема
рјешења, а може поднијети и тужбу надлежном суду
у року од једне године од дана доставе рјешења о
изреченој мјери.
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(13) Писмено упозорење изречено запосленику
важи једну школску годину.
(14) Писмено упозорење и рјешење достављају
се запосленику лично или путем поште, улажу се и
у досије запоселника и оглашавају на огласној табли
школе.
Члан 10.
(Отказ уговора о раду без обавезе поштивања
отказног рока запосленику)
Запосленику који је правоснажном пресудом
осуђен на казну затвора за кривично дјело против
уставног поретка, против човјечности и међународног
права, против живота и тијела, против достојанства лица
и морала, против брака и породице, против службене
и друге одговорне дужности осим ако је наступила
рехабилитација по посебном програму у трајању дужем
од шест мјесеци отказаће се уговор о раду без обавезе
поштивања прописаног или уговореног отказног рока.
Члан 11.
(Застарјелост покретања и вођење поступка)
(1) Покретање и провођење поступка због повреде
радне дужности и изрицање мјере писменог упозорења
или отказа уговора о раду мора се окончати у року од 15
дана од дана сазнања за чињеницу због које се изриче
мјера.
(2) Рок из става (1) овог члана не тече за вријеме
одсуства са рада због боловања, плаћеног одсуства или
годишњег одмора.
4. Удаљење запосленог са рада
Члан 12.
(Немогућност обављања посла наставника због
здравствених проблема)
Ако се од стране овлашћене здравствене установе
приликом обављања љекарског, односно систематског
прегледа, установи да је наставник, стручни сарадник
или сарадник оболио од заразне болести или душевне
болести, да је склон алкохолизму или наркоманији
или има озбиљне поремећаје у понашању, то лице не
може обављати послове који подразумијевају рад са
ученицима, док овлашћена здравствена установа не
утврди да су престале околности због којих му је рад са
ученицима забрањен.
Члан 13.
(Упућивање запосленика на оцјену радне
способности)
(1) У случају основане сумње да је запосленику
школе психофизичко здравље нарушено у мјери која
битно умањује његову радну способност, директор
школе може упутити запосленика на оцјену радне
способности.
(2) На одлуку о упућивању на оцјену радне
способности незадовољни запосленик има право
поднијети приговор школском одбору.
(3) Одлука школског одбора по поднесеној жалби
је коначна.
(4) Ако се оцјеном радне способности утврди да
запосленик није у могућности уредно извршавати
обавезе у одгојно-образовном раду због трајно
нарушеног психофизичког здравља, понудиће му
се одговарајући послови према преосталој радној
способности у складу са Законом о раду.
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Члан 14.
(Удаљавање са посла запосленика због учињене
теже повреде)
(1) Запосленик може бити удаљен са рада због
учињене теже повреде радне дужности до окончања
поступка.
(2) Ако директор не удаљи запосленика, школски
одбор може донијети одлуку о удаљењу из става (1)
овог члана.
(3) За вријеме удаљења са посла запосленик има
право на накнаду плате у складу са Законом о раду и
Законом о средњем образовању и одгоју.
III МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
ЗАПОСЛЕНИКА
1. Опште одредбе
Члан 15.
(Одговорност запосленика за материјалну штету)
(1) Запосленик који на раду или у вези са радом
намјерно или крајњом непажњом, проузрокује штету
школи, дужан је штету накнадити.
(2) Ако штету проузрокује више запослених,
сваки запосленик је одговоран за дио штете коју је
проузроковао.
(3) Ако се за запосленог из става (2) овог члана не
може утврдити дио штете коју је проузроковао, сматра
се да су сви запослени подједнако одговорни и штету
надокнађују у једнаким дијеловима.
(4) Ако је више запослених проузроковало штету
кривичним дјелом с умишљајем, за штету одговарају
солидарно.
(5) Запосленик који је на раду или у вези с радом
намјерно или крајњом непажњом проузроковао штету
трећем лицу, а коју је надокнадила школа, дужан је
школи надокнадити износ исплаћене штете.
(6) Запосленик и послодавац могу закључити
поравнање везано за штету коју је починио запосленик
школи.
(7) Уколико запосленик неће да измири причињену
штету за коју се утврди да је одговоран, директор
је дужан покренути поступак пред судом везано за
накнаду штете.
(8) Ако запосленик претрпи повреду или штету
на раду или у вези с радом, школа је дужна да му
надокнади штету, у складу са законом.
(9) Постојање штете, њену висину, околности
под којима је настала, узрочника штете и начин њене
надокнаде утврђује директор, односно комисија, у
складу са овим правилником.
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2. Поступак утврђивања материјалне
одговорности запослених
Члан 16.
(Покретање поступка за утврђивање штете)
На основу поднијете пријаве о проузрокованој
штети или на основу личног сазнања, директор школе
покреће поступак за утврђивање штете и одговорности
запосленог за проузроковану штету.
Члан 17.
(Комисија за вођење поступка утврђивања штете)
(1) Постојање штете, висину, околности под
којима је настала, узрочника штете и начин надокнаде
утврђује записником трочлана комисија (у даљем
тексту: Комисија) коју образује директор школе.
(2) На основу записника Комисије, директор
школе доноси рјешење о утврђивању материјалне
одговорности запосленог.
(3) Рјешење мора бити образложено и мора
садржати поуку о правном лијеку.
Члан 18.
(Начин утврђивања штете)
Висина штете се утврђује на основу цјеновника
и књиговодствене вриједности оштећене ствари, а ако
то није могуће, Комисија процјењује штету уз помоћ
стручњака.
Члан 19.
(Утврђивање накнаде од стране надлежног суда)
Ако се надокнада штете не може оствари у складу
са чланом 18. овог правилника, о надокнади штете
одлучује надлежни суд.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-1519-3/14
Тузла, 19.06.2014. године

МИНИСТАР
др. Мирсад Кунић, с.р.
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Obrazac broj: 1.

I N I C I JAT I VA
za pokretanje postupka protiv zaposlenika za učinjenu povredu radne dužnosti
Shodno odredbama Pravilnika o lakšim i težim povredama radnih dužnosti, odgovornosti za materijalnu štetu, organe vođenja
postupka, odgovornost istih i pravila postupka (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:____ /____) podnosim inicijativu
za pokretanje postupka protiv zaposlenika ____________________________ , što je dana _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________ , te tražim od direktora škole da protiv istog zaposlenika pokrene postupak radi utvrđivanja povrede radne
obaveze.

U __________________________ 20______ godine

Podnosilac inicijative

___________________________

Obrazac broj: 2.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA
BROJ:
DANA:
PR I JAVA
protiv zaposlenika za učinjnu povredu radne dužnosti
Po vlastitom saznanju/ po prijemu inicijative pokrećem postupak protiv: ______________________________________
raspoređenog na radno mjesto_________________________, što je dana __________________________________________
Uz prijavu podnosim sljedeće dokaze:
1.
2.
3.

U _______________ , ____________20______ godine
Broj:______________/_____

Direktor škole
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Obrazac broj: 3.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA
BROJ:
DANA:
POZIV
kojim se poziva zaposlenik _________________________ raspoređen na radnom mjestu da u svojstvu zaposlenika protiv koga
je pokrenut postupak radi utvrđivanja povrede radne obaveze/ zaposelnik u svojstvu svjedoka, dođe u prostorije škole (prostorija
___________ ) radi davanja izjave dana ____________ 20____ godine sa početkom u _______ sati.

NAPOMENA:

Ako se zaposlenik ne odazove pozivu, a svoj izostanak ne opravda, Komisija će odlučiti da li će se postupak nastaviti ili će se
odložiti.
PREDSJEDNIK KOMISIJE

D O S TAV N I CA

Svojim potpisom potvrđujem da sam dana ___________20 ____ godine, primio poziv Komisije radi davanja izjave pred
Komisijom škole u postupku pokrenutom radi utvrđivanja povrede radne dužnosti protiv zaposlenika.
Poziv uručio
____________________________

Poziv primio
_____________________________
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Obrazac broj: 4.
ZAPISNIK
o uzimanju izjave
Sačinjen dana ____________ 20 ____ godine, u prostorijama _______________________ sa početkom u ______ sati
u postupku pokrenutom radi utvrđivanja povrede radne dužnosti protiv zaposlenika ________________________________
__________________ raspoređenog na poslovima __________________________ pokrenutom na osnovu prijave direktora
škole broj: ___________ od 20 ____ godine.
Uzimanju izjava prisutni:
		
Postupak po prijavi počinje čitanjem prijave za pokretanje postupka za povredu radne dužnosti od strane predsjednika komisije.
(Navesti kratak sadržaj prijave)
Nakon čitanja prijave, predsjednik poziva zaposlenika protiv koga je prijava podnesena da se izjasni o navodima iz
zahtjeva te da iznese svoju odbranu.
(Uzeti izjavu kako to zaposlenik protiv koga je postupak pokrenut izjavljuje)
(Uzeti izjavu i od ostalih zaposlenika ako ih ima u svojstvu svjedoka, ako ih nema samo konstatovati da nije bilo
svjedoka)
Osim uzimanja izjava od zaposlenika protiv koga je pokrenut postupak kao i od ostalih zaposlenika koji mogu doprinijeti okončanju postupka, Komisija pribavlja i ostalu dokumentaciju vezano za učinjenu povredu radne dužnosti od
strane zaposlenika.
(Komisija vrši uvid i čitanje priloženih dokaza)
Nakon uzimanja izjave od zaposlenika protiv koga je pokrenut postupak, odnosno zaposlenika u svojstvu svjedoka,
Komisija konstatuje da je postupak po prijavi protiv zaposlenika okončan te prelazi na utvrđivanje prijedloga prema direktoru škole o daljnjem toku postupka.
Komisija predlaže da direktor škole, na osnovu izjave zaposlenika protiv koga je pokrenut postupak radi utvrđivanja
povrede radne dužnosti, izjave zaposlenika svjedoka kao i na osnovu ostale dokumantacije, donese:
1. Pismeno upozorenje zaposleniku
2. Rješenje o otkazu ugovora o radu
3. Rješenje o obustavljanju postupka.
(Napomena: Zaokružiti jednu od tri ponuđene opcije)
Postupak završen u _______ sati.
Zapisnik vodio
KOMISIJA:
1.____________________, predsjednik
2.____________________, član

Zaposlenik protiv koga je pokrenut postupak
_____________________________________

3.____________________, član
4.____________________, član
5.____________________, član

Zaposlenik-svjedok
1. ____________________________________
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На основу члана 30. став (3) Закона о високом
образовању („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 8/08, 11/09, 12/09, 13/12, 16/13, 7/14 и 8/14), министар
образовања, науке, културе и спорта Тузланског
кантона, доноси

П РА В И Л Н И К

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
Члан 1.
У
Правилнику
о
поступку
акредитације
високошколских установа и студијских програма
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 18/13) у
члану 3. став (2) мијења се и гласи:
„(2) Акредитација се проводи на основу Оквирног
закона, Закона о високом образовању (у даљем тексту:
Закон) и усклађена је с документом „Стандарди
и смјернице за осигурање квалитете у Европском
простору високог образовања“ који је усвојила
конференција европских министара образовања у
Бергену, а који је препоруком Европског парламента и
Вијећа препоручен као базични документ за осигурање
квалитета у високом образовању у земљама Европске
уније“.
Члан 2.
У члану 5. текст („Службени гласник БиХ“,
бр.100/11 и 75/10)“ брише се.
Члан 3.
У члану 6. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Све високошколске установе у Кантону имају
право и обавезу затражити акредитацију у складу са
Законом и овим правилником, и то:“.
Члан 4.
У члану 8. став (1) иза тачке ц) додаје се нова тачка
д), која гласи:
„д) Комисија стручњака (у даљем тексту: Комисија).”
У ставу (2) текст „ о високом образовању“ брише
се.
Члан 5.
У члану 9. ставови (3) и (4) мијењају се и гласе:
„(3) Висину трошкова акредитације посебном
одлуком прописује Министарство.
(4) Средства на име трошкова акредитације
високошколска установа уплаћује Министарству, које
од тих средстава врши исплате и подмирења трошкова.“
Члан 6.
У члану 11. ставу (1) ријеч „три“ замјењује се
ријечју „шест“.
Члан 7.
Члан 13. мијења се и гласи:
„Члан 13.
(Обављање институционалне акредитације)
(1) Након подношење захтјева за институционалну
акредитацију иста се мора провести у најкраћем року
од дана подношења захтјева.
(2) Учесници у поступку акредитације дужни су
ускладити активности везано за што брже провођење
акредитације.
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(3) Програмска акредитација се обавља према
плану који, у складу с чланом 11. овог правилника,
заједнички израђују Министарство, Агенција и све
високошколске установе.“
Члан 8.
У члану 15 ставу (2), на крају текста брише се
тачка, ставља зарез и додаје текст „ рјешење односно
одговарајућа одлука којом се утврђује испуњеност
услова за почетак рада и даљњи рад високошколске
установе (рјешење о упису у регистар или дозвола
за рад/лиценца), одлука о избору органа руковођења
(ректор, проректори, декани и сл), име и презиме,
адреса пребивалишта, email adresa i broj telefona
лица испред високошколске установе овлаштеног за
остваривање комуникације високошколске установе са
Министарством, Агенцијом и Комисијом стручњака у
поступку акредитације.“
Иза става (2) додају се нови ставови (3), (4) и (5),
који гласе:
„(3) Уколико Министарство након пријема захтјева
из става (1) овог члана утврди да је некомплетан,
вратиће исти да се допуни.
(4) Високошколска установа је дужна захтјев
комплетирати и доставити Министарству у року од
осам дана од дана пријема акта.
(5) Уколико високошколска установа не комплетира
захтјев у року из става (4) овог члана, Министарство ће
захтјев одбацити као непотпун.“
Члан 9.
У члану 17. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Након провјере формално-правне исправности
и комплетности захтјева из члана 15. овог правилника,
у смислу да ли је садржај Самоевалуацијског извјештаја
у складу са садржајем Одлуке о нормама којим се
одређују минимални стандарди у области високог
образовања, Министарство доставља Агенцији захтјев
за провођење екстерне евалуације.“
Иза става (3) додају се нови ставови (4), (5), (6) и
(7), који гласе:
„(4) У захтјеву се доставља приједлог чланова
Комисије.
(5) У изузетним случајевима због специфичности
процеса
акредитације
одређене
високошколске
установе, односно студијског програма када то оцијени
потребним Министарство ће Агенцији предложити
већи број стручњака за сваку од четири категорије из
става (3) тачка б) овог члана.
(6) Приједлог Министарства из став (5) овог
члана у погледу састава Комисије мора задовољавати
услове о непостојању сукоба интереса, као и гендер
компоненту.
(7) У захтјеву се наводи и контакт лице
Министарства задужено за провођење поступка
акредиатције.“
Досадашњи став (4) постаје став (8).
Члан 10.
Члан 19. мијења се и гласи:
„Члан 19
(Сукоб интереса)
(1) Сукоб интереса постоји у ситуацији када члан
Комисије има одређени професионални или приватни
финансијски интерес на високошколској установи која
је предмет екстерне евалуације, а што може имати
утицаја на његов непристрасан и објективан рад у
Комисији.
(2) Под сукобом интереса се сматра ситуација
у којој би предложени члан Комисије у текућој или
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следећој акaдемској години, у односу на годину
обављања екстерне евалуације, имао професионални
или приватни финансијски интерес на високошколској
установи која је предмет екстерне евалуације,
укључујући чланове његове уже породице (родитељи,
супружници и дјеца).
(3) Прије достављања приједлога чланова
Комисије Агенцији, Министарство са високошколском
установом утврђује постојање сукоба интереса.“

могућа исхода акредитације“.
Став (7) брише се.

Члан 11.
У члану 20. ставу (1), иза ријечи „стручњака“
ставља се тачка, а остатак текста брише се.
Став (2) брише се.
Досадашњи став (3) постаје став (2).

Члан 20.
У члану 32. ставу (1) на крају текста брише се тачка
и додаје текст, „те објављује на својој web страници“.
У ставу (4) иза ријечи „Агенције“ додаје се текст
„или самостално“.

Члан 12.
Члан 21. мијења се и гласи:
„Члан 21.
(Секретар Комисије стручњака)
(1) Комисија између својих чланова бира секретара
Комисије стручњака, који има задатак да координира рад
Комисије са високошколском установом и Агенцијом,
обавља административне послове у Комисији, те
координира израдом екстерног извјештаја.
(2) Секретар Комисије је у правилу стручњак из
реда представника академске заједнице.
(3) Предсједник Комисије стручњака не може бити
изабран за секретара Комисије.
(4) Чланови Комисије стручњака међусобну
комуникацију обављају писмено или електронским
путем.

Члан 21.
У члану 33. ставу (1) на крају текста брише се
тачка и додаје текст, „те извјештај објављује на својој
web страници“.
У ставу (3) иза ријечи „Агенције“ додаје се текст
„или самостално“.

Члан 13.
Члан 23. мијења се и гласи:
„Члан 23
(Накнада за рад члановима Комисије стручњака)
Чланови и секретар Комисије стручњака имају
право на накнаду за рад чија се висина и начин исплате
утврђује одлуком Министарства.“
Члан 14.
У члану 24. ставови (2), (3) и (4) бришу се.
Члан 15.
У члану 25. став (1) брише се.
Иза става (4) додају се нови ставови (5) и (6), који
гласе:
„(5) У случају да је један од чланова Комисије
стручњака, који није предсједник нити секретар Комисије, изненадно и објективно спријечен да присуствује
већ договореној посјети високошколсколској установи,
остали чланови Комисије ће извршити посјету с тим
да ће предсједник Комисије обавијестити спријеченог
члана о посјети, оцјени испуњености критерија за
акредитацију, препорукама за унапређење и мишљењу
о исходу акредитације.
(6) Спријечени члан Комисије ће се писмено или
електронски изјаснити у смислу давања или не давања
сагласности везано за наведене оцјене, препоруке и
мишљење.“
Члан 16.
У члану 26. ставу (2) иза текста „и разумљиво“,
додаје се текст „на једном од службених језика у Босни
и Херцеговини и на енглеском језику“.
Члан 17.
У члану 28. у ставу (1) текст „једну од три могуће
акредитације“ замјењује се текстом „један од три

Члан 18.
Члан 29. брише се.
Члан 19.
У члану 31. ставу (1) на крају текста брише се
тачка и додаје ријеч „Министарству“.

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-015373/14
Тузла, 26.06.2014. године

МИНИСТАР
др. Мирсад Кунић, с.р.
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На основу члана 20. став (1) Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 17/11), а у вези са захтјевом Приватне
установе “Центар за образовање и обуку одраслих
техничке
струке” Живинице, број: 479/14 од
13.03.2014. године и члана 214. Закона о управном
поступку („Службене новине ФБиХ“, бр. 2/98 и 48/99),
Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона доноси

Д О П У Н С К О Р Ј Е Ш Е Њ Е

о испуњавању услова за примјену наставних
планова и програма за стручна звања и занимања
I
У тачки I Рјешења о упису Приватне установе
“Центар за образовање и обуку одраслих техничке
струке” Живинице у регистар средњих школа број:
10/1-38-018210-1/13 од 19.07.2013. године, број: 10/138-018210-4/13 од 06.08.2013. године , број: 10/1-38018210-7/13 од 14.10.2013. године, број: 10/1-38-0304051/13 од 19.12.2013. године, број: 10/1-38-004552-2/14
од 18.02.2014. године, и број: 10/1-38-004552-3/14 од
19.03.2014. године, иза броја 41. додају се нова звања
и занимања из следећих струка, и то:
42. Електроничар;
43. Телекомуникацијски монтер;
44. Електромонтер.
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II
Допунско Рјешење о
испуњавању услова за
примјену наставних планова и програма за стручна
звања и занимања Приватне установе “Центар за
образовање и обуку
одраслих техничке струке”
Живинице биће објављено у “Службеним новинама
Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-006799-2/14
Тузла, 09.04.2014. године

МИНИСТАР
др. Мирсад Кунић, с.р.
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На основу чланова 8. и
23. Закона о
министарствима и другим органима управе Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11), Министарство
образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона
објављује

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
У СПИСКУ
средњих школа уписаних у Регистар
средњих школа

I
У Списку средњих школа уписаних у Регистар
средњих школа („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 02/14 и 5/14 ), у тачки 35. која гласи:
„ Приватана установа „Центар за образовање и
обуку одраслих техничке струке“ Живинице, уписана
је у Регистар средњих школа Тузланског кантона под
редним бројем 37, на страни 37. додају се нова звања и
занимања из следећих струка, и то:
-Електроничар;
-Телекомуникацијски монтер;
-Електромонтер.
II
Ова измјена објавиће се у “Службеним новинама
Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања,
науке, културе и спорта
Број: 10/1-38-006799-3/14
Тузла, 09.04.2014. године

МИНИСТАР
др. Мирсад Кунић, с.р.
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На основу члана 23. Закона о министарствима
и другим органима управе Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
3/01, 12/03, 10/05, 3/08 и 8/11), министар просторног
уређења и заштите околице Тузланског кантона, доноси

ОДЛУКУ

о измјени Одлуке о утврђивању услова, критерија
и поступка за расподјелу намјенских средстава из
еколошких накнада

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању услова, критерија
и поступка за расподјелу намјенских средстава
из еколошких накнада број: 12/1-14-002153/14 од
10.1.2014. године, у члану 4., став 2. се брише.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности од стране Владе Кантона и биће објављена
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство просторнoг уређења
и заштите околице
Број: 12/1-14-002153/14
Тузла, 05.06.2014. године

МИНИСТАР
др. сц. Звјездан.
Караџин, с.р.
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На основу члана 65. а у вези са чланом 63.
Закона о здравственој заштити („Службене новине
Федерације БиХ“, бр. 46/10 и 75/13), те члана 5. Одлуке
о преузимању оснивачких права над Заводом за јавно
здравство Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“ број 2/14 ), Управни одбор Завода
за јавно здравство Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 08.04.2014. године, д о н о с и

С Т А Т У Т

Завода за јавно здравство Тузланског кантона
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Статут Завода)
(1) Статут Завода за јавно здравство Тузланског
кантона (у даљем тексту: Завод) је основни општи
акт Завода који доноси Управни одбор уз обавезну
сагласност Оснивача.
(2) Статутом Завода уређују се основна питања
везана за рад Завода, и то: назив и сједиште Оснивача,
назив и сједиште Завода, правни положај Завода, статус
правног лица, права и обавезе Завода, одговорност за
обавезе, закуп, печат, штамбиљ, дјелатност Завода,
статусне промјене и промјене дјелатности, унутрашња
организација Завода, одговорност и обавезе Завода
према Оснивачу, међусобна права и обавезе Завода и
Оснивача, извори и начин обезбјеђења средстава за рад,
распоређивање средстава за рад, начин располагања
вишком прихода над расходима и начин на који се
покрива вишак расхода над приходима, заступање
и представљање Завода, преношење овлашћења,
замјењивање директора у одсутности, орган управљања
и руковођења, стручна тијела и други органи Завода
и њихов дјелокруг, именовање, мандат и разрјешење
и њихова права и одговорности, вршилац дужности
директора, доношење Статута и других општих аката
Завода, јавност рада, однос Завода према корисницима
услуга, надзор над законитошћу рада Завода, права
запосленика и друга питања од значаја за рад Завода.
Члан 2.
(Назив и сједиште Оснивача)
(1) Оснивач Завода је Скупштина Тузланског
кантона (у даљем тексту: Оснивач).
(2) Одлуком о преузимању оснивачких права
над Заводом за јавно здравство Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 2/14) (у
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даљем тексту: Одлука о преузимању оснивачких права)
извршено је преузимање права и обавеза Оснивача и
усклађивање организације и пословања Завода за јавно
здравство Тузланског кантона са одредбама Закона
о здравственој заштити (у даљем тексту: Федерални
закон).
Члан 3.
(Назив и сједиште Завода)
(1) Назив Завода је: Завод за јавно здравство
Тузланског кантона.
(2) Сједиште Завода је у Тузли, Улица Тузланског
одреда број 6.
Члан 4.
(Правни положај Завода)
(1) Завод је јавна здравствена установа у државној
својини који обавља јавно-здравствену дјелатност за
подручје Тузланског кантона, у складу са Федералним
законом, Одлуком о преузимању оснивачких права,
овим статутом и другим општим актима Завода.
(2) Рјешење о испуњености услова за обављање
дјелатности Завода доноси министар здравства
Тузланског кантона (у даљем тексту: министар).
Члан 5.
(Статус правног лица)
Завод има својство правног лица и уписан је у
судски регистар код надлежног суда у Тузли.
Члан 6.
(Права и обавезе Завода)
(1) Даном ступања на снагу Одлуке о преузимању
оснивачких права Завод задржава објекте и опрему на
коришћење, као и запосленике, односно сва права и
обавезе Завода за јавно здравство Тузланског кантона.
(2) Објекти и опрема из става (1) овог члана су
својина Оснивача.
Члан 7.
(Одговорност за обавезе)
(1) Завод је одговоран за своје обавезе имовином
којом располаже.
(2) Оснивач Завода је супсидијарно одговоран за
обавезе Завода.
Члан 8.
(Закуп)
(1) Завод може дио својих здравствених и
нездравствених капацитета (простор и опрему) издати
у закуп, уколико то не ремети обављање дјелатности
Завода.
(2) Управни одбор Завода сваке календарске
године одлуком утврђује вишак здравственог и
нездравственог простора, а уз претходно прибављено
позитивно мишљење министра.
(3) Након прибављеног позитивног мишљења
министра и одлуке Управног одбора Завода, директор
Завода расписује јавни оглас за прикупљање понуда за
давање у закуп јединица закупа, у складу са Федералним
законом и другим прописима који регулишу ову област,
као и прописима који регулишу област јавних набавки.
(4) Одлуку о почетку давања у закуп јединица
закупа доноси директор Завода.
Члан 9.
(Печат)
(1) Завод има печат.
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(2) Печат Завода је округлог облика, пречника 35
мм, за отиске у хемијској боји, са текстом: „Завод за
јавно здравство Тузланског кантона“, све исписано у
концентричним круговима око назива сједишта Завода:
„Тузла“, који се налази у средини печата.
(3) За потврђивање службених легитимација,
финансијских и других докумената, као и када је
то неопходно због несметаног обављања појединих
послова, Завод може имати више печата исте величине и
садржаја, у ком случају сваки печат мора бити посебно
нумерисан арапским бројем, односно може имати печат
мањег пречника од 35 мм, али не мањег од 20 мм, (мали
печат) са истим садржајем као и печат из става 2. овог
члана.
(4) Печатом рукује и употребљава га директор.
(5) Печатом може руковати и употребљавати
га и службено лице Завода, које посебним рјешењем
овласти директор.
(6) Директор Завода, у складу са законом, својом
одлуком утврђује број печата, израду, употребу, чување,
уништавање печата као и вођење евиденције о печатима
Завода.
Члан 10.
(Штамбиљ)
(1) Завод има и пријемни штамбиљ, који је
правоугаоног облика и садржи рубрике: назив и
сједиште Завода, примљено, организациона јединица
односно класификациона ознака, редни број, број
прилога.
(2) Завод може имати по потреби и друге
штамбиље одговарајућег садржаја, којима се омогућава
брже и лакше обављање појединих послова, о чему
одлучује директор.
(3) О изради, чувању, употреби и уништавању
штамбиља одлучује директор.
II ДЈЕЛАТНОСТ ЗАВОДА
Члан 11.
(Дјелатност)
(1) Дјелатност Завода је обављање јавноздравствене дјелатности у оквиру које Завод:
a) предлаже програме здравствене заштите из
области дјелокруга свог рада,
б) проводи здравствено статистичка истраживања
у сврху праћења, процјене и анализе здравственог стања
становништва, као и организације и рада здравствених
установа на подручју Тузланског кантона (у даљем
тексту: Кантон),
ц) прати, оцјењује и анализира здравствено стање
становништва, као и организацију и рад здравствених
установа на подручју Кантона,
д) планира, организује и проводи активности
промоције здравља и здравственог одгоја становништва,
e) учествује у планирању, предлагању и
провођењу мјера за спречавање, рано откривање и
сузбијање хроничних масовних болести, укључујући и
болести зависности,
ф) прати, анализира и оцјењује утицај околине и
хране на здравствено стање становништва на подручју
Кантона, те предлаже мјере за унапређење стања у
области,
г) проводи
превентивно-одгојне
мјере
здравствене заштите у основним и средњим школама,
као и факултетима за подручје Кантона,
х) координира, усклађује и стручно повезује рад
здравствених установа за подручје Кантона,

Broj 9 - Strana 386

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

i) континуирано проводи мјере хигијенскоепидемиолошке заштите и надзора са епидемиолошком
анализом стања на подручју Кантона и проводи
противепидемијске мјере, те надзире провођење
обавезних имунизација,
j) обавља
расподјелу
обавезних
вакцина
здравственим установама на примарном нивоу
здравствене заштите на подручју Кантона,
к) надзире
проведбу
мјера
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације, те проводи превентивне
и
противепидемијске
поступке
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације за подручје Кантона,
л) обавља санитарну хемијску и санитарну
микробиолошку дијагностичку дјелатност,
м) учествује у изради и проведби појединих
програма здравствене заштите у ванредним приликама,
н) стручно-методолошки надзире и усмјерава
рад хигијенско-епидемиолошких служби на подручју
Кантона,
о) сарађује са другим здравственим установама на
подручју Кантона, као и са надлежним органима локалне
самоуправе и другим установама и организацијама од
значаја за унапређење јавног здравља.
(2) Завод поред послова из става (1) овог члана,
може обављати и следеће послове:
a) планира, организује и проводи дјелатност
континуиране медицинске едукације и континуираног
професионалног развоја у сектору здравства,
б) израђује, имплементира и евалуира пројекте у
области здравства и здравствене заштите,
ц) проводи обуку запослених за стицање
основних знања о хигијени животних намирница и
предмета опште употребе, као и личној хигијени лица
која раде у производњи и промету животних намирница
и предмета опште употребе,
д) обавља хемијске, бактериолошке, серолошке,
токсиколошке и вирусолошке прегледе и испитивања у
вези са производњом и прометом животних намирница,
воде, ваздуха и предмета опште употребе, као и прегледе
у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести,
e) испитује здравствену исправност воде за пиће,
воде за дијализу, воде за рекреацију, површинске и
отпадне воде, стање водоснабдијевања, те здравствену
исправност животних намирница и предмета опште
употребе,
ф) проводи мјере дезинфекције, дезинсекције и
дератизације,
г) предлаже и проводи активности на унапређењу
система здравствене сигурности производње и промета
животних намирница, воде и предмета опште употребе
у циљу смањења ризика од оболијевања и других
штетних посљедица по здравље,
х) проводи здравствени надзор над клицоношама,
запосленим и другим лицима у складу са прописима о
заштити становништва од заразних болести,
и) даје стручно мишљење о оправданости
оснивања, проширења, промјене или престанка
рада здравствене установе сагласно чл. 56, 58. и 60.
Федералног закона,
j) врши санитарне прегледе запослених који
се обавезно проводе ради заштите становништва
од заразних болести, заштите потрошача, односно
корисника,
к) учествују у провођењу вањске провјере
квалитета стручног рада у другим здравственим
установама и приватној пракси,
л) бави се издавањем разних облика публикација
из дјелокруга свог рада,
м) обавља и друге послове у складу са законом.
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(3) У складу са Одлуком о класификацији
дјелатности Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“ број 47/10), дјелатност Завода обухвата
следеће разреде:
a) 86.22 Дјелатност специјалистичке медицинске
праксе,
б) 86.90 Остале дјелатности здравствене заштите,
ц) 63.11 Обрада података,
д) 71.20 Техничко испитивање и анализа,
e) 84.12 Регулисање дјелатности јавних субјеката
који пружају здравствену заштиту, услуге у образовању
и култури и друге друштвене услуге, осим обавезног
социјалног осигурања.
Члан 12.
(Статусне промјене и промјене дјелатности)
(1) Завод не може вршити статусне промјене
(промјена назива, сједишта и друге промјене утврђене
законом), без сагласности Оснивача.
(2) Промјену или проширење дјелатности Завод
не може обавити без сагласности министра, која се даје
у форми рјешења, а на начин и у поступку прописаним
Федералним законом.
(3) Завод може, сам или у сарадњи са другим
релевантним
институцијама
и
удружењима,
припремати и реализирати пројекте, програме и
подузимати друге активности, у циљу превентивног
дјеловања на епидемиолошком, микробиолошком или
здравственом плану.
(4) О пројектима и програмима из става (3) овог
члана одлучује Управни одбор Завода на приједлог
директора.
III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОДА
Члан 13.
(Организационе јединице)
Послови и задаци у Заводу се обављају унутар
организационих јединица које се одређују Правилником
о организацији и систематизацији радних мјеста Завода,
који доноси Управни одбор на приједлог директора у
складу са Законом о раду.
Члан 14.
(Статус организационих јединица)
Организационе јединице Завода немају својство
правног лица.
IV ОДГОВОРНОСТ И ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА
ПРЕМА ОСНИВАЧУ И МЕЂУСОБНА ПРАВА
И ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА И ОСНИВАЧА
Члан 15.
(Одговорност према Оснивачу)
Завод је одговоран Оснивачу за резултате свога
рада и дјеловања у свим областима за које је надлежан.
Члан 16.
(Обавезе према Оснивачу)
Обавезе Завода према Оснивачу су:
a) да прибави сагласност Оснивача код свих
статусних промјена Завода;
б) да прибави сагласност Оснивача код доношења
Статута Завода;
ц) да најмање једном годишње подноси Оснивачу
извјештај о раду и финансијском пословању Завода,
који садржи:
• извјештај о извршењу годишњег програма
рада,
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• извјештај о финансијском пословању,
• извјештај о раду Управног одбора,
• извјештај о раду директора,
д) да прибави сагласност Министра
проширења и промјене дјелатности Завода;
e) друге обавезе утврђене законом.

код

Члан 17.
(Међусобна права и обавезе Завода и Оснивача)
(1) Међусобна права и обавезе Оснивача и Завода
утврђена су Федералним законом, Законом о установама
и Одлуком о преузимању оснивачких права.
(2) Завод је дужан предлагати Оснивачу
предузимање свих потребних радњи, које не зависе
од Завода, којима се доприноси трајном и несметаном
обављању дјелатности Завода у интересу јединица
локалне самоуправе и кантона као цјелине.
V ИЗВОРИ И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА РАД
Члан 18.
(Средства рада)
Средства за рад и развој Завод остварује:
a) уговором са Заводом здравственог осигурања
Тузланског кантона,
б) уговором са Заводом здравственог осигурања
и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине,
ц) уговором
са
Министарством
здравства
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство),
д) уговором са факултетима и другим високим
школама здравственог усмјерења,
e) из средстава Оснивача,
ф) из средстава буџета Федрације Босне и
Херцеговине, Кантона односно јединица локалне
самоуправе,
г) из учешћа корисника здравствене заштите у
покрићу дијела или укупних трошкова здравствене
заштите,
х) слободном продајом услуга на тржишту,
и) из других извора на начин и под условима
одређеним законом, актом о оснивању и овим Статутом.
Члан 19.
(Распоређивање средстава за рад)
(1) Средства за рад и развој у Заводу распоређују
се и користе на основу финансијског плана у складу са
важећим законским прописима.
(2) Цијене за услуге које нису обухваћене
Уговором са Заводом здравственог осигурања
Тузланског кантона, Завод формира самостално, у
складу са законом и општим актима Завода.
(3) Средства за рад распоређују се на:
a) Текуће издатке:
• плате и накнаде трошкова запослених (бруто
плате и накнаде, накнаде трошкова запослених),
• доприноси послодаваца и остали доприноси,
• издаци за материјал и услуге (путни трошкови,
издаци за енергију, издаци за комуналне услуге,
набавка материјала, издаци за услуге превоза и горива,
унајмљивање имовине и опреме, издаци за текуће
одржавање, издаци осигурања, банкарских услуга и услуга
платног промета, уговорене и друге посебне услуге).
б) Набавку сталних средстава (издаци за набавку
сталних средстава, набавка опреме).
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Члан 20.
(Приходи и расходи)
Одлуку о начину располагања вишка прихода
над расходима као и начин на који се покрива вишак
расхода над приходима доноси Управни одбор.
VI ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ЗАВОДА
Члан 21.
(Заступање и представљање)
(1) Завод представља и заступа директор у земљи
и иностранству.
(2) Директор организује и води пословање,
овлашћен је за закључивање уговора и предузимање
других правних радњи, којима се стварају претпоставке
и осигурава несметано обављање дјелатности Завода,
те за заступање без ограничења Завода пред судовима и
другим органима и организацијама, осим у случају када
је то прописима или Статутом другачије регулисано или
када о томе, на приједлог директора, Управни одбор
другачије одлучи.
Члан 22.
(Преношење овлашћења)
(1) Директор Завода може дио својих овлашћења
пренијети на друго лице и овластити га за подузимање
појединих радњи.
(2) Директор може овластити руководиоце
организационих јединица за потписивање појединачних
аката, о чему доноси посебно рјешење.
Члан 23.
(Замјењивање директора у одсутности)
Директора у његовој одсутности замјењује лице
које он овласти, о чему доноси посебан акт у писменој
форми – овлашћење.
VII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА
И ДРУГИ ОРГАНИ
Члан 24.
(Управни одбор)
(1) Орган управљања у Заводу је Управни одбор.
(2) Предсједника и чланове Управног одбора, у
име Оснивача, именује и разрјешава Влада Тузланског
кантона (у даљем тексту: Влада), на приједлог
министра, у складу са Законом и подзаконским актима,
уз равноправну заступљеност оба спола.
(3) Управни одбор Завода има пет чланова и чине
га представници:
a) Оснивача - три члана од којих један мора бити
испред Министарства,
б) Стручних радника Завода - два члана од којих
један мора бити из реда
здравствених радника.
(4) Предсједник и чланови Управног одбора
се именују на период од четири године и могу бити
поновно именовани на ту позицију.
(5) Директор не може бити члан Управног одбора.
Члан 25.
(Дјелокруг Управног одбора)
Управни одбор, као орган управљања у Заводу:
a) доноси Статут Завода,
б) именује и разрјешава директора, односно в.д.
директора Завода,
ц) утврђује планове рада и развоја Завода,
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д) утврђује годишњи програм рада,
e) доноси финансијски план и усваја годишњи
обрачун,
ф) доноси опште акте о унутрашњем уређењу и
систематизацији послова и друге опште акте у складу
са законом и Статутом Завода,
г) одлучује о свим питањима обављања
дјелатности ради које је Завод основан, ако законом
није одређено да о одређеним питањима одлучује други
орган Завода,
х) усмјерава, контролише и оцјењује рад
директора,
и) рјешава сва питања односа са Оснивачем,
j) одлучује о коришћењу средстава Завода преко
10.000,00 КМ,
к) одговара Оснивачу за резултате рада Завода,
л) одлучује о приговору запосленика Завода на
рјешење којим је одлучено о његовом праву, обавези и
одговорности запосленика из радног односа,
м) подноси Оснивачу најмање једанпут годишње
извјештај о пословању Завода,
н) врши и друге послове у складу са законом,
Статутом и општим актима Завода.
Члан 26.
(Именовање чланова Управног одбора)
(1) Предсједник и чланови Управног одбора
Завода именују се у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине.
(2) Начин избора, опозива и мандат предсједника
и чланова Управног одбора Завода, врши се у складу са
прописима о установама, ако Федералним законом није
другачије одређено.
Члан 27.
(Накнаде чланова Управног одбора)
(1) Предсједник и чланови Управног одбора имају
право на накнаду за свој рад.
(2) Одлуку о мјесечној накнади за рад предсједника
и чланова Управног одбора доноси Управни одбор
у складу са одлуком Владе Тузланског кантона на
приједлог министра, којом се утврђује највиши износ
накнада.
(3) Накнаде из претходног става исплаћују се из
средстава Завода.
Члан 28.
(Доношење одлука)
(1) Управни одбор доноси одлуке већином
гласова, уколико посебним прописима није другачије
регулисано.
(2) Директор учествује у раду Управног одбора
без права одлучивања.
(3) Ближе одредбе о раду Управног одбора
садржане су у Пословнику о раду Управног одбора.
Члан 29.
(Пословник о раду)
Пословником о раду Управног одобра уређује
се начин рада Управног одбора, начин сазивања,
припремање и одржавање сједница Управног одобра,
поступак предлагања, расправе, усаглашавања и
одлучивања, права, обавезе и одговорности чланова
Управног одбора, уређује вођење и израду записника,
потписивање записника и других аката Управног
одбора, као и друга питања од значаја за рад Управног
одбора.
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Члан 30.
(Разрјешење Управног одбора)
(1) Влада може разрјешити предсједника и/или
члана Управног одбора, прије истека мандата на који су
именовани у случајевима:
a) на његов лични захтјев,
б) када утврди да је одговоран за неуспјешан или
незаконит рад Завода,
ц) неприхватања
извјештаја
о
раду
и
финансијском пословању Завода од стране Оснивача
или Владе,
д) уколико не извршава своје управљачке обавезе,
e) ако члану Управног одбора именованом из реда
запосленика Завода престане радни однос у Заводу,
ф) и у другим случајевима предвиђеним законом.
(2) У случају пријевременог разрјешења
предсједника и/или члана Управног одбора Влада ће
истовремено именовати новог предсједника,
односно члана Управног одбора на краћи период,
а највише три мјесеца, док се не проведе законом
прописан поступак коначног именовања.
(3) Уколико се, у смислу става (1) овог члана,
прије истека мандата утврди разлог за разрјешење
више од половине чланова Управног одбора, Влада
ће разрјешити цјелокупан састав Управног одбора и
именовати привремени Управни одбор на краћи период,
а најдуже три мјесеца, док се не проведе законом
прописан поступак коначног именовања.
Члан 31.
(Директор)
(1) Орган руковођења у Заводу је директор који
организује и води пословање, представља и заступа
Завод и одговоран је за законитост рада Завода.
(2) Директор Завода именује се на основу јавног
огласа, у складу са законом.
(3) Директора Завода именује и разрјешава
Управни одбор, уз претходну сагласност Министра на
начин и у складу са законом и овим Статутом.
Члан 32.
(Услови за избор директора)
(1) За Директора може бити именовано лице које
поред општих услова утврђених законом испуњава и
следеће посебне услове и критерије:
a) завршен
медицински
факултет
и
специјализацију
из
епидемиологије,
социјалне
медицине, организације и економике здравства или
здравствене екологије и хигијене,
б) да има најмање пет година радног искуства у
струци,
ц) да има најмање три године радног стажа у
звању специјалисте,
д) да има обављену едукацију из топ менаџмента
(напредни ниво) у складу са прописима о континуираној
професионалној едукацији из здравственог менаџмента,
односно завршеној специјализацији из здравственог
менаџмента или завршеном постдипломском студију из
здравственог менаџмента,
e) да није члан управног, извршног или другог
органа политичке странке,
ф) да нема приватни финансијски интерес у
Заводу.
(2) Кандидат за позицију директора је обавезан
да приликом пријављивања на оглас за ту позицију
достави Програм рада и развоја Завода у стручном и
економско-финансијском смислу за мандатни период.
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Члан 33.
(Мандат директора)
(1) Мандат директора траје четири године.
(2) По истеку мандата исто лице може, на основу
јавног огласа, поновно бити именовано за директора
Завода, али највише за још један мандатни период.
Члан 34.
(Вршилац дужности директора)
(1) Уколико директор није именован у складу са
законом, у року од 60 дана од дана истека Конкурсног
рока, као и у другим случајевима престанка мандата
директора, одлуку о постављењу вршиоца дужности
директора доноси Управни одбор Завода на период до
коначног именовања директора Завода, а најдуже на
период од шест мјесеци.
(2) Вршилац дужности именује се из реда стручних
радника запослених у Заводу.
(3) Вршилац дужности директора има сва права и
дужности директора.
Члан 35.
(Оглас за избор и именовање директора)
(1) Оглас за избор и именовање директора Завода
расписује Управни одбор, три мјесеца прије истека
мандата директора Завода.
(2) У случају разрјешења директора прије истека
мандата на који је именован, Управни одбор расписује
оглас у року од 15 дана од дана разрјешења.
(3) О одлуци о именовању директора обавјештавају
се учесници у изборној процедури, најкасније у року од
осам дана од дана доношења одлуке.
(4) Сваки учесник у изборној процедури може
против одлуке о именовању директора покренути
поступак у складу са законом.
Члан 36.
(Права, обавезе и одговорности директора)
(1) Директор у обављању функције руковођења,
врши следеће послове и задатке:
a) организује и руководи радом Завода,
б) заступа и представља Завод према трећим
лицима,
ц) одговоран је за законитост рада Завода,
д) предлаже Управном одбору мјере за ефикасно
и законито обављање дјелатности ради које је Завод
основан,
e) предлаже Управном одбору опште акте Завода,
ф) предлаже Управном одбору унутрашњу
организацију и систематизацију послова и основе
планова рада и развоја,
г) извршава одлуке Управног одбора,
х) одлучује
о
правима,
обавезама
и
одговорностима радника из радног односа,
и) подноси Управном одбору писмени извјештај
о цјелокупном пословању Завода, односно извјештај о
раду и финансијском пословању Завода,
ј) врши и друге послове у складу са законом и
Статутом.
(2) Директор је наредбодавац за извршење
финансијског плана.
(3) Директор је овлаштен да одлучује о коришћењу
средстава Завода и набавкама роба, услуга и радова
чија је вриједност процјењена до 10.000,00 КМ.
(4) Директор је дужан да обустави од извршења
општи акт који је у несагласности са уставом или у
супротности са законом, као и појединачни акт којим
се наноси штета Заводу или друштвеној заједници, те
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је дужан да о томе обавијести Министарство, које врши
надзор над законитошћу рада Завода.
(5) У случају из претходног става поступа се
по одредбама члана 32. става 4. и члана 43. Закона о
установама.
(6) Директор је одговоран Управном одбору за
резултате рада и финансијско пословање Завода.
Члан 37.
(Доношење одлука)
У извршењу послова из своје надлежности
директор самостално доноси одлуке, наредбе, рјешења,
упутства и др.
Члан 38.
(Именовање комисија)
(1) За обављање појединих повремених задатака
директор Завода може рјешењем формирати сталне или
повремене комисије.
(2) Директор Завода формира (именује) комисије
за јавне набавке роба, услуга или радова у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ и општим актима
Завода, те друге комисије у циљу унапређења рада
Завода.
(3) Рјешењем из става (1) овог члана утврђују
се састав комисије, задаци, рокови те друга права и
обавезе комисије.
Члан 39.
(Разрјешење директора)
(1) Директор може бити разријешен дужности и
прије истека мандата на који је именован.
(2) Управни одбор је дужан разрјешити директора
и прије истека мандата на који је именован ако:
a) директор то лично захтјева,
б) настане неки од разлога који по посебним
прописима или прописима којима се уређују радни
односи доводе до престанка уговора о раду,
ц) не извршава уговорне обавезе према
кантоналном Заводу здравственог осигурања,
д) не проводи програм рада и развоја Завода који
је донио Управни одбор,
e) ако у обављању дјелатности Завода настане
неоправдани губитак,
ф) у свом раду крши прописе и опште акте Завода
или неоправдано не извршава одлуке Управног одбора
или поступа у супротности с њима,
г) својим несавјесним или неправилним радом
проузрокује Заводу већу штету, занемарује или немарно
обавља своју дужност тако да су настале или могу
настати веће сметње у обављању дјелатности Завода,
х) ако је налазом здравствене инспекције
установљена повреда прописа и општих аката Завода
или неправилности у раду директора,
и) у другим случајевима утврђеним законом.
(3) Ако Управни одбор не разрјеши директора из
разлога прописаних у ставу (2) овог члана у року од
30 дана од дана сазнања за неки од разлога, рјешење о
разрјешењу директора доноси министар.
(4) Против рјешења из става (3) овог члана није
допуштена жалба, али се може покренути управни
спор.
(5) У случају разрјешења директора прије истека
мандата за који је именован, Управни одбор мора, прије
доношења одлуке о разрјешењу, обавјестити директора
о разлозима за разрјешење и дати му могућност да се о
њој писмено изјасни.
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Члан 40.
(Обавјештавање у ванредним околностима)
У ванредним околностима, ако је угрожен процес
пружања здравствене заштите или постоји непосредна
опасност по живот и здравље људи, директор је
дужан о тим околностима без одгађања обавијестити
Министарство и Завод за јавно здравство Федерације
БиХ.
Члан 41.
(Распоређивање директора након истека мандата)
Након истека периода на који је именован, директор
може бити распоређен на одговарајуће радно мјесто
у Заводу, сходно његовој стручној спреми, уколико
постоји упражњено такво радно мјесто, а ако то није
могуће, престаје му радни однос у Заводу у складу са
прописима о раду.
Члан 42.
(Стручно вијеће)
(1) Стручно вијеће Завода је савјетодавни орган
директору Завода
(2) Чланове Стручног вијећа именује директор
на приједлог руководилаца организационих јединица
Завода уз равноправну заступљеност оба спола.
(3) У раду Стручног вијећа могу учествовати и
здравствени сарадници.
Члан 43.
(Начин рада Стручног вијећа)
(1) Стручно вијеће сазива и његовим радом
руководи директор.
(2) О раду Стручног вијећа води се записник у
који се уносе питања која су разматрана на
сједници
и донесени закључци.
(3) Материјал за сједнице Стручног вијећа
припремају чланови тог Вијећа или извршиоци, које за
то задужи директор.
(4) Ближе одредбе о начину рада и одлучивања
Стручног вијећа уређују се пословником о раду
Стручног вијећа Завода, на који сагласност даје
директор Завода.
Члан 44.
(Дјелокруг Стручног вијећа)
Стручно вијеће Завода:
a) расправља и одлучује о питањима из подручја
стручног рада,
б) предлаже стручна рјешења у склопу
дјелатности Завода,
ц) предлаже стручне основе за програм рада и
развоја Завода,
д) предлаже мјере за унапређење квалитете и
сигурности рада у Заводу,
e) даје Управном одбору и директору мишљења
и приједлоге у погледу организације рада и услова
за развој здравствене дјелатности у складу са
финансијским могућностима,
ф) предлаже
специјалистичко
усавршавање
здравствених радника и здравствених сарадника, те
стручно усавршавање из области субспецијалности
здравствених радника и здравствених сарадника за
потребе Завода,
г) предлаже
управном
одбору
обављање
допунског рада здравствених радника у случајевима од
посебног интереса за грађане и рад Завода,
х) брине о провођењу унутрашњег надзора над
стручним радом здравствених радника и здравствених
сарадника Завода,
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и) обавља по потреби и друге стручне послове у
оквиру дјелатности Завода, о чему одлучује директор.
Члан 45.
(Стручна тијела)
(1) Завод може имати стручне и друге органе у
складу са законом и овим статутом.
(2) За проучавање и обраду сложенијих питања,
као и за обављање одређених сложенијих и захтјевнијих
послова, у Заводу може бити формиран стручни и
консултативни орган (радна група и сл.) или ангажовани
спољни сарадници.
(3) О формирању органа из става (2) овог члана
одлучује директор посебним рјешењем.
(4) За чланове повремених стручних органа, група
и радних тијела, поред запосленика Завода, а према
указаној потреби, могу се ангажовати и лица која нису
у радном односу у Заводу.
(5) Рјешењем или другим одговарајућим правним
актом о образовању тијела из става (2) овог члана,
које доноси директор, утврђује се и висина накнаде
члановима поменутих тијела, када је то потребно у
складу са материјалним могућностима Завода, а у
складу са важећим законским и подзаконским актима.
VIII ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ДРУГИХ
ОПШТИХ АКАТА ЗАВОДА
Члан 46.
(Доношење Статута)
(1) Основни општи акт Завода је Статут.
(2) Статут, као и измјене и допуне Статута, доноси
Управни одбор, на приједлог директора уз прибављену
сагласност Оснивача.
Члан 47.
(Доношење других општих аката Завода)
(1) Поред Статута у Заводу постоје и други општи
акти:
a) Правилник о организацији и систематизацији
радних мјеста,
б) Правилник о раду,
ц) Правилник о заштити на раду,
д) Правилник
о
рачуноводству
и
рачуноводственим политикама.
(2) Уколико посебним законом буде утврђено или
уколико се укаже потреба, Завод може донијети и друге
правилнике, пословнике и др. у складу са законима и
другим прописима.
(3) Опште акте из става (1) овог члана доноси
Управни одбор Завода, на приједлог директора Завода,
уз претходно прибављену сагласност надлежних
органа, односно обављене консултације, када је то
посебним прописима утврђено.
(4) Општим актима из става (1) овог члана се
ближе уређују међусобна права, обавезе и одговорности
свих запосленика у Заводу, унутрашња организација и
систематизација радних мјеста, поједини сегменти рада
Завода и заштита имовине Завода, у складу са законом,
другим прописима и Статутом.
IX ЈАВНОСТ РАДА
Члан 48.
(Начин остваривања јавности рада)
(1) Рад Завода је јаван.
(2) Јавност рада Завода обезбјеђује се:
a) доставом Оснивачу, најмање једном годишње
извјештаја о раду и финансијском пословању Завода и
извјештаја о раду Управног одбора,
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б) прибављањем сагласности Оснивача на Статут
Завода, те сагласности код свих статусних промјена
Завода,
ц) извршавањем других обавеза према Оснивачу
и министру,
д) путем средстава јавног информисања врши се
искључиво давањем информација од стране директора,
односно стручног запосленика којег за то овласти
директор.

б) придржавати
се
правила
медицинске
технологије и правила-кодекса медицинске етике,
ц) обезбиједити
да
услови
и
пружање
здравствених услуга буду у складу са Законом и актима
донесеним на основу закона.

Члан 49.
(Други облици јавности рада)
(1) Јавност рада обезбјеђује се и:
а) оглашавањем Статута и других општих аката
Завода на огласним плочама Завода 15 дана од дана
оглашавања,
б) објавама на web страници Завода.
(2) Директор Завода искључиво одлучује о
другим облицима јавности рада, водећи рачуна о
чувању пословних и других тајни утврђених Законом,
посебним прописима, општим актима Завода и
одлукама Управног одбора и директора Завода.

(1) Здравствену заштиту, која је предмет
дјелатности Завода, Завод ће спроводити примјеном
савремених медицинских поступака и технологија.
(2) Завод ће корисницима услуга обезбиједити
обим и квалитет услуга утврђен стандардима и
нормативима услуга у здравству.
(3) Завод ће прилагодити радно вријеме потребама
корисника услуга, водећи рачуна о одредбама Закона и
Закона о раду, а у складу са могућностима Завода.

Члан 50.
(Пословна тајна)
(1) Рад Завода је јаван, изузев објављивања
података, који представљају пословну (службену)
тајну.
(2) Пословном тајном се сматрају сви подаци и
документи, чије би саопштавање или давање на увид,
копирање или препис неовлашћеним особама било
противно закону, другом пропису и/или
општем
акту Завода или би штетило угледу Завода, односно
интересу и угледу запосленика и
корисника услуга
Завода.
(3) Пословну тајну су дужни чувати предсједник
и чланови Управног одбора, као и сви запосленици
Завода, који су на било који начин сазнали за садржај
исправа или података који се сматрају пословном
тајном.
(4) Обавеза чувања пословне тајне не престаје ни
након што особе наведене у ставу (3) овог члана, изгубе
статус на основу ког су одговорне за чување пословне
тајне.
(5) Повреда дужности чувања пословне тајне од
стране запосленика Завода представља тежу повреду
радне обавезе и садржана је у Уговору о раду.
X ОДНОС ЗАВОДА ПРЕМА КОРИСНИЦИМА
УСЛУГА
Члан 51.
(Однос заснован на начелима здравствене заштите)
Однос Завода према корисницима услуга заснива
се на пружању услуга здравствене заштите у складу
са савременим научним достигнућима, сазнањима
и другим вриједностима друштва,
на начелима
здравствене заштите, као и на поштивању личности и
чувању професионалне тајне водећи рачуна да се свим
корисницима пружају услуге на исти начин и под истим
условима.
Члан 52.
(Однос заснован на закону и медицинској етици)
Завод је дужан нарочито:
a) придржавати се законитости у раду које утичу
на остваривање права корисника услуга на здравствену
заштиту,

Члан 53.
(Однос заснован на стандардима и нормативима и
савременим технологијама)

Члан 54.
(Професионална тајна)
(1) Здравствени радници дужни су чувати као
професионалну тајну све што знају о здравственом
стању пацијента односно о кориснику услуга.
(2) На чување професионалне тајне обавезни су и
други радници у Заводу који за њу сазнају у обављању
својих дужности, те студенти факултета и ученици
приликом обављања приправничког стажа односно
волонтерског стажа и праксе.
(3) Повреда чувања професионалне тајне
представља тежу повреду радне обавезе.
XI НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОШЋУ РАДА
ЗАВОДА
Члан 55.
(Надзор над законитошћу рада Завода)
(1) Надзор над законитошћу рада Завода врши
Министарство у оквиру своје надлежности.
(2) Надзор над радом Завода и радом здравствених
радника Завода обухвата:
a) унутрашњи надзор
b) здравствено-инспекцијски надзор.
Члан 56.
(Унутрашњи надзор)
(1) Завод обавезно проводи унутрашњи надзор
над стручним радом својих организационих јединица и
радника на основу општег акта Завода.
(2) За стручни рад Завода одговоран је директор
Завода.
(3) За стручни рад организационе јединице и
радника одговорни су руководиоци организационих
јединица.
Члан 57.
(Здравствено-инспекцијски надзор)
(1) Надзор над стручним радом Завода и
здравствених радника Завода обавља надлежна управа
за инспекције.
(2) Послове здравствено-инспекцијског надзора
обављају кантонални здравствени инспектори.
XII ПРАВА ЗАПОСЛЕНИКА
Члан 58.
(Права запосленика)
Запосленици Завода остварују своја права у складу
са законом, Статутом Завода, Колективним уговором
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о правима и обавезама послодавца и запосленика у
области здравства и општим актима Завода.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
(Измјене и допуне)
Измјене и допуне Статута врше се по поступку и
на начин прописан за његово доношење.
Члан 60.
(Тумачење)
Управни одбор тумачи Статут и друге опште акте
које доноси у оквиру своје надлежности.
Члан 61.
(Усклађивање)
Постојећи општи акти Завода ускладиће се са
одредбама овог статута у року од 6 (шест) мјесеци од
дана ступања на снагу Статута.
Члан 62.
(Ступање на снагу)
Овај статут ступа на снагу даном добивања
сагласности од стране Оснивача.
Члан 63.
(Престанак важења)
Даном ступања на снагу овог статута престаје да
важи Статут Завода број: 02-285-1/10 од 06.04.2010.
године и 02-844-1/11 од 30.12.2011. године.
Члан 64.
(Упис у судски регистар)
Ступањем на снагу овог Статута Завод ће извршити
промјене у судском регистру код надлежног суда у
Тузли у складу са Одлуком о преузимању оснивачких
права и овим Статутом.

Број: 02-304-1/14
Тузла, 08.04.2014. године

Предсједник управног одбора
Мушановић др Заим, с.р.

На овај Статут Оснивач је дао сагласност одлуком број:
01-02-361-4/14 од 26.06.2014.године.
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Комисија за концесије Тузланског кантона, на
143. сједници, одржаној дана 11.06.2014. године,
разматрајући захтјев Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за добијање овлашћења за
вођење преговара са привредним друштвом „KONJUH
NATURAL RESOURCE“ д.о.о. Сарајево, за додјелу
концесије за захватање природне изворске воде са
извора Врело 3, Врело 4 и Врело 5 - истражни простор
„Коњух-Кладањ“, на земљишту означеном као к.ч. број:
2174/1 и 2392 уписане у К.О. Тухољ, општина Кладањ,
у циљу флаширања воде, на основу чланова 15. и 26.
Закона о концесијама („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 5/04, 7/05, 6/11 и 1/13), чланова 11., 12.,
13. и 14. Правила Комисије за концесије Тузланског
кантона и Документа о политици додјеле концесија
на подручју Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона“ број: 7/06), доноси следећу

Srijeda, 23. 07. 2014. g.

1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона за вођење преговора са привредним друштвом
„KONJUH NATURAL RESOURCE“ d.o.o. Sarajevo, за
додјелу концесије за захватање природне изворске
воде са извора Врело 3, Врело 4 и Врело 5 - истражни
простор „Коњух-Кладањ“, на земљишту означеном као
к.ч. број: 2174/1 и 2392 уписане у К.О. Тухољ, општина
Кладањ, у циљу флаширања воде.
2. Обавезује се Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона да
Комисији за концесије по завршетку преговора достави
записник са комплетном документацијом о вођењу
преговора на разматрање.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК
Број: 20/1-25-3280-1/14
Тузла, 11.06.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Нихад Синановић, с.р.
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Комисија за концесије Тузланског кантона, на
145. сједници, одржаној дана 20.06.2014. године,
разматрајући Приједлог уговора о концесији за
истраживање и подземну експлоатацију магнезита
на лежишту „Коњух“ у општини Кладањ, који треба
да закључе Министарство индустрије, енергетике и
рударства Тузланског кантона и привредно друштво
„РУДНИЦИ НЕМЕТАЛА КЛАДАЊ“ д.о.о. Кладањ,
на основу члана 15., а у вези са чланом 27. Закона о
концесијама („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 5/04, 7/05, 6/11 и 1/13), чланова 11., 12., 13. и 14.
Правила Комисије за концесије Тузланског кантона и
глави ИИ тачке 3. и 7. Документа о политици додјеле
концесија на подручју Тузланског кантона („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 7/06), доноси следећу

О Д Л У К У
ОДОБРАВА СЕ Приједлог уговора о концесији
за истраживање и подземну експлоатацију магнезита
на лежишту „Коњух“ у општини Кладањ, који треба
да закључе Министарство индустрије, енергетике
и рударства ТК и привредно друштво „РУДНИЦИ
НЕМЕТАЛА КЛАДАЊ“ д.о.о. Кладањ.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК
Број: 20/1-18-21089-1/12
Тузла, 20.06.2014. године

401

ПРЕДСЈЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Нихад Синановић, с.р.

Комисија за концесије Тузланског кантона, на
146. сједници, одржаној дана 03.07.2014. године,
разматрајући захтјев Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона,
за добијање овлашћења за вођење преговора са
привредним друштвом „Г-Петрол“ д.о.о. Сарајево,

Srijeda, 23. 07. 2014. g.
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за додјелу концесије за коришћење бунарске воде за
санитарне потребе у ПЈ Тиња, бензинска станица,
насеље Превиле, општина Сребреник, на основу чл.
15. и 26. Закона о концесијама („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 5/04 , 7/05, 6/11 и 1/13), чл.
11., 12., 13. и 14., Правила Комисије за концесије
Тузланског кантона и Документа о политици додјеле
концесија на подручју Тузланског кантона („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 7/06), д о н о с и

О Д Л У К У
1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског
кантона, за вођење преговора са привредним друштвом
„Г-Петрол“ д.о.о. Сарајево, за додјелу концесије за
коришћење бунарске воде за санитарне потребе у ПЈ
Тиња, бензинска станица, насеље Превиле, општина
Сребреник.
2. Обавезује се Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Тузланског кантона да
Комисији за концесије по завршетку преговора достави
записник са комплетном документацијом о вођењу
преговора на разматрање.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК
Број: 20/1-25-9995-1/13
Тузла, 03.07.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Нихад Синановић, с.р.
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 9/2014
САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

355. Одлука о проглашењу цеста од значаја за
Тузлански кантон, број: 02/1-49-13549-1/14 од
17.06.2014. године

360

356. Одлука о давању сагласности, број: 02/1-34014534/14 од 17.06.2014. године (Одлука УО ЈУ
Дом за дјецу без родитељског старања Тузла)

361

357. Одлука о одобравању средстава текуће резерве
са буџетске позиције „Текућа резерва“ 11050001,
број: 02/1-14-13544-2/14 од 10.06.2014. године
(„Друштво за развој Тузла“

361

358. Одлука о одобравању средстава са позиције „Текућа
резерва“ - потрошачка јадиница 11050001, број:
02/1-14-021947-1/14 од 10.06.2014. године (ЈУ
ОШ „Св. Фрањо“)

361

362

344.  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
дугорочном кредитном задужењу Тузланског
кантона, број: 01-02-75-14/14 од 26.06.2014.
године

353

345. Одлука о потврђивању кандидата за избор на
мјесто предсједника или замјеника предсједника
Скупштине Тузланског кантона, број: 01-02-3979/14 од 06.06.2014. године

353

346. Одлука о измјенама Одлуке о избору и именовању
чланова у стална и повремена радна тијела
Скупштине Тузланског кантона, број: 01-02-39846/14 од 26.06.2014. године

353

347. Одлука о давању сагласности на Статут Завода за
јавно здравство Тузланског кантона, број: 01-02361-4/14 од 26.06.2014. године

354

359. Одлука о одобравању средстава са позиције „Текућа
резерва“ - потрошачка јадиница 11050001, број:
02/1-14-014423-1/14 од 01.07.2014. године (ЈУ
Прва основна школа Живинице)

354

360. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јадиница
11050001, број: 02/1-14-15047/14 од 01.07.2014.
године (премијер и Влада ТК)

362

354

361. Одлука о усмјеравању непланиране донације у
Буџет Тузланског кантона за 2014. годину, број:
02/1-14-14660/14 од 24.06.2014. године (ЈУ
Завод за одгој и образовање особа са сметњама у
психичком и тјелесном развоју Тузла)

362

362. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Кантоналног
штаба цивилне заштите, број: 02/1-44-0136301/14 од 10.06.2014. године

363

363. Правилник о јединственим критеријима и
правилима за запошљавање бранилаца и чланова
њихових породица у институцијама Тузланског
кантона, број: 02/1-41-14871/14 од 24.06.2014.
године

363

364. Рјешење о измјени Рјешења о постављењу
команданта, начелника и чланова Кантоналног
штаба цивилне заштите, број: 02/1-44-013630/14
од 10.06.2014. године

366

365. Рјешење о именовању чланова Регулаторног тијела
за вођење Регистра административних поступака
које воде органи управе Тузланског кантона, број:
02/1-34-13334/14 од 10.06.2014. године

366

366. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Центар за образовање и васпитање и
рехабилитацију слушања и говора Тузла, број:
02/1-38-14560-4/14 од 17.06.2014. године

367

367. Рјешење о привременом именовању предсједника
и чланова Школског одбора ЈУ Основна школа
„Мејдан“ Тузла, број: 02/1-38-14560/14 од
17.06.2014. године

367

368. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Симин Хан“ Тузла,
број: 02/1-38-14560-1/14 од 17.06.2014. године

367

348. Одлука о давању сагласности на Одлуку
о измјенама и допунама Статута Завода
здравственог осигурања Тузланског кантона,
број: 01-02-362-4/14 од 26.06.2014. године
349. Одлука о давању сагласности за закључивање
Уговора о репрограму обавеза по основу
Подуговора о кредиту за пројекат реконструкције
Универзитетског клиничког центра Тузла, број:
01-02-461-3/14 од 04.07.2014. године
350. Одлука о давању сагласности за закључивање
Уговора о репрограму обавеза по основу III Stand
bu аранжмана са Међународним монетарним
фондом, број: 01-02-460-3/14 од 04.07.2014.
године

355

351. Одлука о усвајању Елабората о стању у привреди
Тузланског кантона, број: 01-02-454-3/14 од
04.07.2014. године

355

ВЛАДА

352. Одлука о утврђивању услова, критерија и поступка
за обављање приправничког и волонтерског
стажа бранилаца и чланова њихових породица,
број: 02/1-02-12859/14 од 03.06.2014. године
353. Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину
формирања радних тијела Владе Тузланског
кантона, управних организација и органа управе
Тузланског кантона, број: 02/1-05-13500/14 од
10.06.2014. године
354.    Одлука о отварању подрачуна у оквиру
Јединственог рачуна трезора Тузланског кантона
за намјенска средства уплаћена по основу научноистраживачког рада, број: 02/1-14-14138/14 од
17.06.2014. године

355

360

360
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369. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла, број:
02/1-38-14560-2/14 од 17.06.2014. године

367

370. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла,
број: 02/1-34-10040-1/14 од 17.06.2014. године

368

371. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна музичка школа Тузла, број:
02/1-38-8609-1/14 од 17.06.2014. године
372. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Основна школа „Др. Сафвет
– бег Башагић“ Градачац, број: 02/1-38-14559/14
од 17.06.2014. године

368

368

373.    Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Мехмед – бег
Капетановић Љубушак“ Срнице Доње, Градачац,
број: 02/1-34-13552-1/14 од 17.06.2014. године

368

374. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Основна школа „Шпионица“
Шпионица, Сребреник, број: 02/1-38-12711-2/14
од 17.06.2014. године

369

375. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ
Прва основна школа Живинице, број: 02/1-389418-2/14 од 17.06.2014. године

369

376. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ
Прва основна школа Живинице, број: 02/1-389418-3/14 од 17.06.2014. године

369

377. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ
Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, број: 02/138-13169-1/14 од 03.06.2014. године

370

378. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ
Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла, број: 02/138-13169-2/14 од 03.06.2014. године

370

379.  Рјешење о привременом именовању члана
Школског одбора ЈУ Гимназија „Меша
Селимовић“ Тузла, број: 02/1-38-11279/14 од
24.06.2014. године
380. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Средња медицинска школа
Тузла, број: 02/1-38-014561/14 од 17.06.2014.
године
381. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Средња музичка школа Тузла, број:
02/1-38-7494-1/14 од 17.06.2014. године
382. Рјешење о привременом именовању предсједника
Школског одбора ЈУ Гимназија
„Мустафа
Нoвалић“ Градачац, број: 02/1-38-14561-1/14 од
17.06.2014. године
383. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња школа Грачаница, број: 02/138-14562-1/14 од 17.06.2014. године
384. Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња школа Грачаница, број: 02/138-14562-2/14 од 17.06.2014. године
385. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска школа
Лукавац, број: 02/1-38-11099-2/14 од 17.06.2014.
године

370

370

370

371
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386. Рјешење о именовању члана Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска школа
Лукавац, број: 02/1-38-11099-3/14 од 17.06.2014.
године

372

387.  Рјешење о именовању директора Завода
здравственог осигурања Тузланског кантона,
број: 02/1-37-6783-1/14 од 24.06.2014. године

372

388. Рјешење о именовању привременог Управног
одбора ЈУ Служба за запошљавање Тузланског
кантона, број: 02/1-34-15099/14 од 24.06.2014.
године

372

389.  Рјешење о именовању привременог Управног одбора ЈУ Дирекција регионалних цеста
Тузланског кантона, број: 02/1-27-15135/14 од
24.06.2014. године

372

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ,
КУЛТУРЕ И СПОРТА
390. Правилник о измјенама и допунама Правилника
о основама и мјерилима за утврђивање плате и
других личних примања запосленика у јавним
установама у области културе, број: 10/1-14013660/14 од 17.06.2014. године

373

391. Правилник о измјенама и допунама Правилника
о основама и мјерилима за утврђивање плате и
других личних примања запосленика у јавним
установама у области основног образовања, број:
10/1-14-013670/14 од 17.06.2014. године

373

392. Правилник о измјенама и допунама Правилника
о основама и мјерилима за утврђивање плате и
других личних примања запосленика у јавним
установама у области средњег образовања, број:
10/1-14-013678/14 од 17.06.2014. године

374

393. Правилник о лакшим и тежим повредама радних
дужности, одговорности за материјалну штету,
органе вођења поступка, одговорности истих и
правила поступка у средњим школама, број: 10/138-1519-3/14 од 19.06.2014. године

375

394. Правилник о измјенама и допунама Правилника
о поступку Акредитације високошколских
установа и студијских програма, број: 10/1-38015373/14 од 26.06.2014. године

382

395. Допунско Рјешење о испуњавању услова за
примјену наставних планова и програма за
стручна звања и занимања, број: 10/1-38-0067992/14 од 09.04.2014. године

383

396. Измjене и допуне у Списку средњих школа
уписаних у Регистар средњих школа, број: 10/138-006799-3/14 од 09.04.2014. године

384

371

371

371

МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
И ЗАШТИТЕ ОКОЛИЦЕ
397. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању услова,
критерија и поступка за расподјелу намјенских
средстава из еколошких накнада, број: 12/1-14002153/14 од 05.06.2014. године

384
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

398. Статут Завода за јавно здравство Тузланског
кантона, број: 02-304-1/14 од 08.04.2014. године

384

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ ТК

399. Одлука, број: 20/1-25-3280-1/14 од 11.06.2014.
године (захватање изворске воде са извора
Врело 3, Врело 4 и Врело 5 – истражни простор
„Коњух-Кладањ“)

392

400. Одлука, број: 20/1-18-21089-1/12 од 20.06.2014.
године (експлоатација магнезита на лежишту
„Коњух“)

392

401. Одлука, број: 20/1-25-9995-1/13 од 03.07.2014.
године (кориштење бунарске воде за санитарне
потребе у ПЈ Тиња)

392

ОГЛАСНИ ДИО

УПИС У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА
180. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: „ПРОСВЈЕТА“

I

181. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона:Еколошко удружење „Саставци“

I

182. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: СПОРТСКО ДРУШТВО „ТУЗЛА“

I

183. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Школа фудбала „КЛУБ 10“ Теочак

II
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190. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „ЦЕНТАР ЗА
КРЕАТИВНУ ФОТОГРАФИЈУ“

IV

191. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење за унапређење визуелних
комуникација „ПЛУС“

V

192. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „ПЛАЖА МУСИЦ“

V

193. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење хемичара Тузланског кантона

V

194. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „SVJEŽE VIJESTI-FRESH PRESS“

VI

195. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона:
Удружење
грађана
Водовод
„ПРОСИНА“ Дедићи

VI

196. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „ИНАТ“ – Горња
Тузла

VI

197. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење BODYBUILDING & FITNESS
KLUB „TERETANA BULEVAR“

VII

198. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: „Аеро клуб Живинице“ Живинице

VII

199. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона:
„Удружење
бораца
Извиђачкодиверзантских и сродних јединица Армије РБиХ
92-95“

VII

200. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Клуб Борилачких спортова „СЕИКЕН“
Живинице

VIII

201. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: Центар
енглеског језика за дјецу и младе „БИГ БЕН“

VIII

202. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: САВЕЗ
УДРУЖЕЊА
ЛОГОРАША
ТУЗЛАНСКОГ
КАНТОНА

VIII

203. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
Тузланског кантона: Удружење за угоститељство
и туризам Кладањ

VIII

IX

184. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: „Бициклистичке стазе – Бике Тоур“,
невладина организација за развој и промоцију
рекреативно-туристичког бициклизма и заштиту
околиша

II

185. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: СПОРТСКИ
ТИПЛЕРСКИ КЛУБ
„ЗМАЈ“ Градачац

204. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ
ВЕТЕРАНА РАТА 1992 – 1995. ЛИЈЕЧЕНИХ ОД
ПТСП-а „СТЕЋАК“

II

186. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана за екологију и
туризам „Еко будућност“

205. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана Тузланског кантона: Организације
ратних војних инвалида Опћине Градачац

IX

III

187. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „Атлетско рекреативни клуб
Рекреативци“

206. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: Удружење
грађана пчелара „Тузла“

IX

III

207. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ
ГРАЂАНА
СПОРТСКИХ
РИБОЛОВАЦА
„ХАЗНА“ ГРАДАЧАЦ

IX

208. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: ЦРВЕНИ КРИЖ
ОПЋИНЕ ДОБОЈ ИСТОК

IX

188. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУГА МЛАДИХ ЖИВИНИЦЕ
ГОРЊЕ

III

189. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење љубитеља игрица „ПЛАY“
из Бановића

IV
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ОГЛАС О СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

209. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
Тузланског кантона: Организација ратних војних
инвалида општине Братунац

X

210. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: Удружење
пензионера/умировљеника опћине Теочак

X

219. Оглас и Рјешење Опћинског суда у Тузли о
закључењу стечајног поступка над имовином
дужника „МЕОМЕРС“ д.о.о. производно
трговинско предузеће у стечају Сребреник (број:
32 0 St 047786 01 St)

XI

211. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ
НАШЕ ДИЈЕТЕ ОПЋИНЕ КЛАДАЊ

X

212. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
Тузланског кантона: ЦРВЕНОГ КРИЖА/КРСТА
ОПЋИНЕ ТУЗЛА

ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ЗАСТУПНИКА

X

220.  Оглас Опћинског суда у Тузли о постављењу
привременог заступника у особи Мујић Фадила,
адвоката из Калесије (број: 32 0 V 181418 13 V)

XII

221.  Оглас Опћинског суда у Живиницама о
постављењу привременог заступника у особи
Бајрић Јунузу син Мухамеда из Г. Дубрава (број:
33 0 P 004848 11 P 2)

XII

222. Оглас Опћинског суда у Калесији о постављењу
привременог заступника у особи Салих
Механовић, адвокат из Калесије (број: 29 0 P
016516 12 P)

XII

213. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана Тузланског кантона: ОРГАНИЗАЦИЈА
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ
СРЕБРЕНИЦА

X

214. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана Тузланског кантона: Босанскохерцеговачки
ауто-мото клуб „БИХАМК“, Ауто-мото клуб
Живинице

X

215. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Ловачког друштва
„Топлица“ Живинице

XI

216. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „ИЗВОР
СЕЛСЕБИЛ“

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ
XI
223. Оглас о оглашавању индекса неважећим на име
Кенан Аличић

217. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ
„САЛИНЕС“ ТУЗЛА

XI

218. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана Тузланског кантона: Удружење грађана
спортских риболоваца „Мрена“ Живинице

XI

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

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002876/14 od 22.4.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 125/14, dana 22.4.2014. godine, upisano je:
„PROSVJETA“.
Sjedište udruženja je: Trg Alije Izetbegovića bb, Čelić.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Aktivno uključivanje prosvjetnih radnika i drugih
nezaposlenih osoba Općine Čelić u društveni život,
2. Poboljšanje koordinacije te predstavljanje zajedničkih
interesa prosvjetnih radnika i drugih mladih nezaposlenih osoba
Općine Čelić,
3. Aktivna participacija u procesu donošenja strategije za
zapošljavanje i drugih vidova poboljšanja statusa nezaposlenih
osoba,
4. Pokretanje i učešće u strategiji razvoja i afirmacije
nezaposlenih osoba, te predstavljanje članova Udruženja kod
organa nadležnih za zapošljavanje,
5. Zastupanje interesa prosvjetnih radnika i drugih osoba
koji su nazeposleni kroz javno zagovaranje i saradnju sa lokalnim
i višim nivoima vlasti,
6. Realizacija projekata od zajedničkog interesa za sve
mlade i nezaposlene osobe kako u prosvjeti tako i u drugim
područjima rada,
7. Organiziranje edukacija,
8. Uspostavljanje suradnje sa svim institucijama i
ustanovama koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem,
socijalnim i ekonomskim pitanjima, poboljšanje kvaliteta i
kvantiteta usluga i odnosa prema prosvjetnim radnicima i drugim
osobama koje su nezaposlene.
Udruženje zastupa i predstavlja: Agić Mirsad, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar udruženje „PROSVJETA“ stiče
svojstvo pravnog lica.
180
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008307/14 od 7.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 130 /14 , dana 7.5.2014. godine, upisano je:
Ekološko udruženje „Sastavci“.
Sjedište udruženja je: Živinice, Gornje Živinice, Brezik bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Poduzimanje aktivnosti na zaštiti izvorišta i vodotoka
rijeke „Jablanice“, u skladu sa zakonom,
2. Razvijanje svijesti i edukacija organzacija, grupa
i pojedinaca u cilju buđenja ekološke svijesti, podsticanja
odgovornosti i samoinicijativnog djelovanja kao i animiranja istih
na aktivno sudjelovanje u zaštiti čovjekove okoline,
3. Preduzimanje aktivnosti na zaštiti flore i faune,
4. Uticaj na formiranje ekološke svijesti građana,
organizovanjem seminara, održavanjem EKO časova i EKO
vježbi, te razvijanje praktičnih, pionir i demonstrativnih projekata
iz oblasti ekologije,
5. Rad na svim poljima koja na bilo koji drugi način
ugrožavaju zdravu i čistu ekološku sredinu,
6. Implementacija i promocija projekata za zaštitu
životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana
na aktivno sudjelovanje u tim projektima,
7. Animiranje nadležnih organa i institucija, nevladinih
organizacija i građana na aktivno učešće u promociji principa
zaštite biljnog i životinjskog svijeta, ekoloških staništa, kulturne
baštine i istorijskih spomenika kroz programe edukacije,
kampanje javnog zagovaranja i zastupanja,
8. Prati razvoj znanosti, tehnike i tehnologije, daje
mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima, o planiranju
izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju čovjekova okoliša,
9. Organizuje izdavanje naučnih i stručnih publikacija iz
oblasti ekologije, u skladu sa Zakonom,
10. Organizovanje ekoloških kampova, izložbi i susreta
11. Razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana na
aktivno sudjelovanje u implementaciji i promociji projekata za
zaštitu životnog okoliša i promociji turizma u regionu,
12. Podsticanje i sudjelovanje u stručnom osposobljavanju
svojih članova, kroz učešće u edukativnim seminarima i
savjetovanjima,
13. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa
predsjednik Udruženja.

i

predstavlja:

Šehović

Rahman,

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Ekološko udruženje „Sastavci“
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008595/14 od 8.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I ,
pod rednim brojem 133/14 , dana 8.5.2014. godine, upisano je
udruženje : SPORTSKO DRUŠTVO “TUZLA” .
Skraćeni naziv udruženja je : SD „TUZLA“ .
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Sjedište udruženja je: Tuzla, SKPC „Mejdan“, Tribina „A“.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Razvijanje, omasovljenje i unapređenje različitih vidova
sportova,
2. Usklađivanje aktivnosti različitih vidova sportova sa
potrebama opšte društvenog razvoja,
3. Učestvovanje na sporskim takmičenjima, u svim
vidovima takmičenja koja organizuju nadležni savezi,
4. Organizovanje stručnog rada za sve sportske selekcije
u Udruženju,
5. Usavršavanje i školovanje sopstvenog stručnog kadra i
održavanje veza sa odgovarajućim stručnim institucijama,
6. Obezbjeđenje neophodnih uslova za stručni i vaspitnopedagoški rad u okviru Udruženja,
7. Neophodna saradnja sa savezima na različitim nivoima,
iz različitih vidova sportova, u cilju organizacije takmičenja svih
selekcija Udruženja,
8. Saradnja sa sportskim i drugim organizacijama i
institucijama radi razvoja i unapređenja fizičke kulture,
9. Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog
rada, vaspitno – obrazovnih i informativnih djelatnosti, samostalno,
kad je to moguće
odnosno putem institucija za ove oblasti koje postoje u
sistemu, ako je to potrebno, sve u skladu sa zakonom,
10. Stvaranje pozitivnih navika kod članova Udruženja
u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te
stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena,
11. Organizovanje, pored sportskih i kulturnih i drugih
manifestacija,
12. Prikupljanje materijalno-finansijskih sredstava, kao i
drugih sredstava za egzistiranje Udruženja,
13. Organizovanje igara na sreću, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Salih Šabović, predsjednik
Upravnog odbora Sportskog Društva.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar SPORTSKO DRUŠTVO “TUZLA”,
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006040/14 od 12.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 136/14 , dana 12.5.2014. godine, upisano
je : Škola fudbala „KLUB 10“ Teočak.
Skraćeni naziv udruženja je: ŠF „KLUB 10“ Teočak.
Sjedište udruženja je: Teočak, centar „MSŠ“ Teočak.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Organizovanje škole fudbala za sve uzrasne kategorije,
2. Oraganizovanje trenažnog procesa za takmičare svih
uzrasta i polova,
3. Učestvuje u razvoju sportske kulture u općini Teočak i
šire,
4. Učestvuje u donošenju osnova sistema takmičenja na
nivou općine, kantona i šire,
5. Učestvuje i utvrđuje oblike davanja priznanja sportskim
radnicima i sportistima u drštvu, općini, kantonu, državi,
6. Osposobljavanje stručnog kadra za rad sa sportašima,
rad sa omladinskim i dječijim selekcijama i na taj način okupljanja
većeg broja zainteresovanih za bavljenje sportom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Šefket Mulaosmanović,
predsjednik Skupštine, Muhamed Čajlaković, predsjednik
Upravnog odbora i Emir Ramić, sportski direktor Kluba.

Srijeda, 23. 07. 2014. god.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Škola fudbala „KLUB 10“ Teočak
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-007583/14 od 19.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 138/14, dana 19.5.2014. godine, upisano je
udruženje: „Biciklističke staze – Bike Tour“, nevladina organizacija
za razvoj i promociju rekreativno-turističkog biciklizma i zaštitu
okoliša.
Skraćeni naziv udruženja je: NVO „Bike Tour“.
Sjedište udruženja je: Školska 5, Lukavac.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Edukacija i rad na povećanju osnovnih znanja djece,
omladine i građanstva o važnosti zaštite ekosistema i očuvanju
životne sredine,
2. Razvijanje i popularizacija biciklističkog sporta,
rekreacije i tjelovježbe,
3. Razvijanje i promocija turizma i turističkih potencijala
BiH,
4. Edukacija iz oblasti ekologije, biciklizma, turizma i
kulture življenja,
5. Stavljanje u funkciju i promovisanje eko-parkova,
biciklističkih, rekreativnih staza, trim staza i izletišta,
6. Organizovanje eko, turističkih i biciklističkih kampova,
izleta, maratona, netakmičarskih i takmičarskih manifestacija,
7. Promovisanje, stavljanje u funkciju i organizovanje
kulturnh susreta, izložbi te rasprava,
8. Organizovanje manifestacija iz programa Udruženja za
druge organizacije iz BiH i inozemstva,
9. Saradnja sa naučnim, kulturnim i sportskim institucijama, koje su po svojim ciljevima bliske ciljevima udruženja,
izdavanje stručne i propagandne literature koja promoviše
kulturu, ekologiju, sport i turizam u skladu sa zakonom,
10. Ukupnom
aktivnosti
Udruženje
će
poticati
razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti, humanih načela i
toleranciju rzaličitosti,
11. Razvijanje i drugih oblika klupskog života.
Udruženje zastupa i predstavlja:
predsjednik Upravnog odbora.

Nedim

Zejnilović,

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar udruženja „Biciklističke staze – Bike
Tour“, nevladina organizacija za razvoj i promociju rekreativnoturističkog biciklizma i zaštitu okoliša stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009267/14 od 20.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 139/14, dana 20.5.2014. godine, upisano je:
SPORTSKI TIPLERSKI KLUB „ZMAJ“ Gradačac.
Skraćeni naziv udruženja je: STK „ZMAJ“ Gradačac.
Sjedište udruženja je: Gradačac, Sarajevska bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. popularizacija i unapređivanje gajenja sportskih
golubova rase Engleski tipler,
2. stručno osposobljavanje članova u oblasti ishrane i
genetike golubova,

Srijeda, 23. 07. 2014. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

3. oraniziranje sportskih takmičenja,
4. osposobljavanje sudijskog kadra,
5. osiguravanje preventive te zdravstvene zaštite
golubova,
6. nastojanje da se stvore što povoljnije mogućnosti i
materijalna sredstva za razvoj tiplerskog sporta u Gradačcu,
7. suradnja sa svim društvenim i sportskim organizacijama,
8. animiranje novih članova s posebnim naglaskom na
mlađe kadrove,
9. razvijanje odgajivačke etike te sportsko takmičraskog
duha.
Udruženje zastupa i predstavlja: Muratović Elvedin,
predsjednik Kluba.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
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Udruženje zastupa i predstavlja: Almira Kurtić, predsjednica
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana za ekologiju i
turizam „Eko budućnost“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05- 007460/14 od 21.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 142/14, dana 21.5.2014. godine, upisano je
: Udruženje „Atletsko rekreativni klub Rekreativci“.
Skraćeni naziv udruženja je: ARK Rekreativci.

Danom upisa u Registar SPORTSKI TIPLERSKI KLUB
„ZMAJ“ Gradačac stiče svojstvo pravnog lica.
185

Sjedište udruženja je: Tuzla, Rudarska 2 (Sport Cafe).

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000560/14 od 20.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 141/14 , dana 20.5.2014. godine, upisano
je : Udruženje građana za ekologiju i turizam „Eko budućnost“.

1. Zadovoljenje potrebe građana Tuzlanskog kantona
i njegovih posjetitelja za sportom, rekreacijom i druženjem u
izvrsnom sportskom ambijentu,
2. Usmjeravanje aktivnosti Udruženja u pravcu promocije
i razvoja rekrativne atletike,
3. Učestvovanje na sprotskim takmičenjima,
4. Ostvarivanje sportskih rezultata,
5. Svaranje materijalnih i kadrovskih pretpostavki za
uspješan rad Udruženja,
6. Razvoj atletike s ciljem ostvarivanja sprotskih
dostignuća,
7. Organizovanje škola atletike i drugih atletskih sadržaja
u cilju omasovljenja atletike,
8. Organizovanje rekrativnih sportskih aktivnosti kako za
svoje članove, tako i za širu društvenu zajednicu,
9. Organizovanje atletskih takmičenja i učešće na
atletskim takmičenjima u zemlji i inozemstvu,
10. Pružanje stručne pmoći sportskim i drugim subjektima,
11. Zdravstvena i preventivna kontrola takmičara,
12. Osiguranje i održavanje sprotskih objekata,
13. Osiguranje općih, finansijskih, materijalnih i drugih
uvjeta za rad udruženja, naročito putem marketinga,
14. Saradnja sa sportskim organizacijama i asocijacijama
u zemlji i inozemstvu,
15. Popularizacija Udruženja i atletike putem propagandnih
aktivnosti sredstava informiranja i organiziranja priredbi sportskog
i propagandnog karaktera,
16. Obavljanje i drugih poslova i zadataka u funkciji i
interesu reralizacije programskih ciljeva Udruženja.

Skraćeni naziv udruženja je: „Eko budućnost“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Rudarska 49.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Zaštita i unaprijeđenje životne sredine,
2. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz
oblasti zaštite životne sredine,
3. Aktivno učešće u donošenju odluka i javnih politika iz
oblasti životne sredine,
4. Učešće u tijelima i radnim grupama koje formiraju
nadležni organi na državnom i lokalnom nivou, u vezi sa
ekologijom,
5. Javni angažman i ekološki aktivizam,
6. Rad sa mladima i promovisanje volonterizma,
7. Unapređenje transparentnosti rada nadležnih institucija
iz oblasti životne sredine,
8. Zalaganje za čiste tehnologije i zelena radna mjesta,
9. Primjena i promovisanje pricipa održivog razvoja,
10. Usvajanje i promovisanje evropskih i globalnih
standarda iz oblasti životne sredine,
11. Saradnja i partnerstvo vladinog, civilnog i biznis
sektora,
12. Regionalno
i
međunarodno
umreženje
sa
organizacijama civilnog društa,
13. Organizovati radio i TV emisije, kao i korištenje drugih
masovnih medija u prmovisanju i Udruženja,
14. Proširivanje postojećih ciljeva odvijaće se na temelju
projekata od strane Udruženja i prijedloga članova,
15. Prati i ocjenjuje aktivnosti državnih i drugih subjekata u
oblasti životne sredine,
16. Izrađuje i ubjavljuje izvještaje, studije, analize o stanju
životne sredine i primjeni zakona i strateških dokumenata iz
oblasti životne sredine,
17. Sarađuje sa drugim oranizacijama, univerzitetima i
stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu koje imaju slične ili
iste ciljeve,
18. Humanitarne aktivnosti,
19. Osvješćivanje i obučavanje ljudi za ekološku
poljoprivredu i Organsku priizvodnju,
20. Njegovanje tradicije autohtono voće, povrće i samoniklo
jestivo bilje,
21. Obavljanje drugih djelatnosti kojima se stiče dobit pod
uslovom da se ostvareni profit upotrijebi za obavljanje osnovnih
djelanosti na području BiH.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

Udruženje zastupa i predstavlja: Amir Tobudić predsjednik
Udruženja i Mladen Nedić potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje „Atletsko rekreativni
klub Rekreativci“ stiče svojstvo pravnog lica.
187
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj:
UP1-06/1-05- 005410/14
od
21.5.2014. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu I, pod rednim brojem 143/14 , dana 21.5.2014. godine,
upisano je : UDRUGA MLADIH ŽIVINICE GORNJE.
Skraćeni naziv udruženja je: UMŽG.
Sjedište udruženja je: Živinice, Petrovići bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
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1. neposredna pomoć Udruge posebno će se organizirati
i sprovoditi prema starim i nemoćnim osobama sa područja
Živinica Gornjih i općine Živinice,
2. aktivno sudjelovati u izradi i aplikaciji projekata zaštite
okoliša navedenih područja,
3. zahtijevati od institucija vlasti izradu i realizaciju
programa zaštite izvorišta na ovim područjima,
4. pratiti aktivno i promptno sva zbivanja i reagirati na
svako neprimjereno ponašanje bilo pojedinaca bilo društvene
zajednice a koje za posljediu ima ugrožavanje okoliša,
5. organiziranje sekcija za prikupljanje starina i antikviteta,
alatki, starih nošnji itd. te organiziranje odgovarajućih izložbi kao i
KUD,
6. organiziranje seminara i drugih oblika stručnog
usavršavanja svojih članova i žitelja Živinica Gornjih iz oblasti
kulture, zaštite okoliša, socijalne plitike itd.
7. organiziranje kulturnih, športskih i drugih aktivnosti s
ciljem zadovoljenja navedenih aktivnosti,
Udruženje zastupa i predstavlja: Mijo Filipović, predsjednik
Udruge i Marinko Brakić, dopredsjednik Udruge.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUGA MLADIH ŽIVINICE
GORNJE stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003846/14 od 22.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 144/14, dana 22.5.2014. godine, upisano je:
Udruženje ljubitelja igrica “PLAY” iz Banovića.
Skraćeni naziv udruženja je: ULJI „PLAY“ iz Banovića.
Sjedište udruženja je: Banovići, ulica Litva broj 1.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. okupljanje omladine i odraslih građana u cilju
rekreativnog bavljenja video igricama, PC igricama, pikado
igricama, „čovječe ne ljuti se“, domine, šah, remi, lego slagalice, i
dr. zabavnim igrama u skladu sa zakonom,
2. da kroz prijateljsko druženje omladine i odraslih
građana razvijaju i unapređuju međusobno razumijevanje i
poštovanje,
3. sudjelovanje u natjecanjima prijateljskog i službenog
karaktera,
4. razvoj i usmjeravanje dječije krativnosti,
5. priprema djece predškolskog uzrasta za školu,
6. organizovanje radionica, igaonica i dr. vidova druženja
za članove udruženja,
7. organizovanje sportske rekreacije i rekrativnih
aktivnosti za sve članove,
8. organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva i
izleta ,
9. organizovanje
kulturno-umjetničkih,
zabavnih
i
animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe i
sl.),
10. usluge keteringa, kantine ili kafe kluba, u skladu sa
odlukom i potrebama udruženja i u skladu sa zakonom, a radi
osiguranja održivosti udruženja,
11. saradnja sa drugim sličnim udruženjima u zemlji i
inozemstvu, radi razmjene iskustava, razvijanje prijateljskih
odnosa, saradnje i pomoći u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti
udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Adnan Mulić, predsjednik
Udruženja i Lejla Bajramović, sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Srijeda, 23. 07. 2014. god.

Danom upisa u Registar Udruženje ljubitelja igrica “PLAY” iz
Banovića stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011653/14 od 28.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 145/14, dana 28.5.2014. godine, upisano je :
Udruženje građana „CENTAR ZA KREATIVNU FOTOGRAFIJU“ .
Skraćeni naziv
FOTOGRAFIJA“.

udruženja

je:

U.G.

„KREATIVNA

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Armije RBiH broj 10.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Saradnja sa drugim udruženjima, galerijama,
muzejima, arhivima, pozorištima, turističkim zajednicama i
organiziacijama u zemlji i inostranstvu, radi razmjene iskustava,
razvijanja prijateljskih odnosa, saradnje i pomoći u ostvarivanju
ciljeva,
2. Afirmacija kreativne fotografije, scenske umjetnosti i
drugih vidova umjetnosti i sl,
3. Učestvovanje u oraniziranju kulturno-umjetničkih
manifestacija, stručnih skupova i savjetovanja o pitanjima
likovnog, glumačkog i amaterskog stvaralaštva i kulture,
4. Održavanje likovne manifestacije, promocije kreativnih
fotografija, koje afirmišu kulturu i tradiciju gada Tuzle, Tuzlanskog
kantona i BiH,
5. Organizovanje manifestacija, koncerata, izložbi,
priredbi, koje donoprinse očuvanju kulturno-istorijskog naslijeđa
grada Tuzle, Tuzlanskog kantona i BiH,
6. Obilježavanje značajnih datuma i godišnjice u oblasti
kulture i umjetnosti,
7. Projektima njegovati autorski izraz afirmisanih
umjetnika sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona,
8. Organizovanje raznih radionica (sa mlađim i starijim
uzrastom,) u cilju afirmacije amaterskog kulturnog stvaralaštva,
9. Eko edukacije, okupljanje mladih i osposobljavanje
u raznim vještinama, razne vrste edukacija mlade populacije i
zaštita bosanske tradicije i očuvanje kulturne baštine,
10. Organizovanje druženja Udruženja sa drugim
udruženjima, savezima i sl,
11. Organizovanje seminara i educiranje članova
Udruženja i njihovih porodica,
12. Poticanje organiziranja slobodnog vremena članova
Udruženja,
13. Organiziranje rekreacije članova Udruženja i njihovih
porodica,
14. Aktivnosti i podršku mladima,
15. Zaštita i očuvanje kulturne baštine, naroda i nacionalnih
manjina u BiH i promocija njihovih kulturnih djelatnosti,
16. Organizovano djelovanje na svim poljima radi stvaranja
preduslova i realizcije osnovnih ciljeva Udruženja,
17. Pomaganje u skupljanju sredstava kroz akcije (prodaja
slika, knjiga, kalendara, koncerti i druge humanitarne akcije,
18. Podsticanje i prezentacije raznih vrsta ručnog rada,
folklornih igara i sl.,
19. Afirmacija fotografije da se učini zanimljivom za
očuvanje tradicije, običaja, za modne kreatore i sl.
20. Njegovanje ljubavi, interesovanja i privrženosti prema
fotografiji, bosanskim starinama, običajima, putem edukacija,
seminara, izložbi i sl.,
21. Saradnja sa drugim umjetničkim i sličnim udruženjima i
organizacijama s područja kulture u zemlji i inostranstvu, u skladu
sa Zakonom,
22. Stvaranje vidova svih vrsta očuvanja starina na
ekonomskoj osnovi,
23. Uključivanje u akcije materijalnog pomaganja i
zbrinjavanja osoba nastradalih u elementarnim i drugim
nepogodama,
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24. Pomoć pri otvaranju malih radionica uz pomoć drugih
institucija,
25. Organizovanje izdavačke djelatnosti za potrebe
Udruženja na području općine, radno praktičnog, stručnog i
naučno informativnog karaktera (knjige, časopisi, bilteni, priručnici
i sl.), u skladu sa Zakonom,
26. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja u skladu sa Zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Faruk Ibrahimović,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „CENTAR ZA
KREATIVNU FOTOGRAFIJU“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009056/14 od 28.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 146/14, dana 28.5.2014. godine, upisano je:
Udruženje za unapređenje vizuelnih komunikacija „PLUS“.
Sjedište udruženja je: Škahovica bb, općina Gračanica.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Afirmacija mladih kreativnih ljudi,
2. Primjena inovativnih i interdisciplinarnih metoda u
oblastima umjetnosti i kulture na multimedijalnoj osnovi,
3. Realizacija projekata u oblastima: inovacija, kreativne
industrije, kulturne politike, istraživanja, menadžmenta u kulturi,
vizualnih komunikacija i umjetnosti u procesu društvenih
promjena,
4. Korištenje kreativnog potencijala kroz upotrebu novih
tehnologija za izgradnju boljih zajednica i okruženja,
5. Doprinos razvoju digitalne kulture, proizvodnje i
distribucije digitalnih sadržaja,
6. Obuka u oblastima društvenih medija, audio i video
produkcije, animacije i crtanog filma, te grafičkog i web dizajna,
7. Osmišljavanje strategija i realizacija kampanja u svrhu
promoviranja tolerancije, poštivanja ljudskih prava i različitosti,
prava mladih, razvoja civilnog društva,
8. Organizacija seminara, okruglih stolova i radionica,
9. Edukativna pomoć u oblasti aktuelnih tranzijskih
procesa,
10. Uklučivanje i edukacija mladih u ovladavanje tehnikama
animacije, crtanog filma i stripa-putem seminara, radionica, online
škole, druženja i zabave,
11. Izdavanje različitih publikacija, stripova, propagandnih
materijala i vodiča u oblasti djelatnosti Udruženja u skladu sa
zakonom,
12. Pomoć pravnim i fizičkim licima pri osmišljavanju
vizuelnog identiteta,
13. Produkcija filmova (igrani, animirani, dokumentarnih),
serijala, TV emisija u skladu sa zakonom,
14. Ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim udruženjima
u zemlji i inostranstvu kao i ostvarivanje drugih zajedničkih
interesa članova udruženja u skladu s Osnivačkim aktom i
Statutom Udruženja,
15. Organizacija i produkcija izložbi i projekcija filmova u
skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Osman Nurkić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za unapređenje
vizuelnih komunikacija „PLUS“, stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011521/14 od 28.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 147/14 , dana 28.5.2014. godine, upisano
je: Udruženje „PLAŽA MUSIC“.
Sjedište udruženja je: Lukavac, Prokosovići bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Rad na unapređivanju kulturnih, političkih, naučnih,
sportskih odnosa između naroda i narodnosti BiH,
2. Pratiti rad muzičkih talenata iz svih muzičkih pravaca i
žanrova u BiH,
3. Pomoć pri organizovanju muzičkih klubova i sekcija i
podsticanje razvoja i unapređenja muzičke kulture i umjetnosti
uopšte,
4. Pomoć i podrška u promociji kulturnih različitosti i
tolerancije, razvoju i unaprijeđenju međusobnog razumijevanja i
poštovanja kroz prijateljska druženja građana,
5. Organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i sličnih
tematskih skupova, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u
skladu sa Zakonom,
6. Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih i
animacijskih programa (takmičenja, druženja, partiji, koncerti,
karaoke festivali, izložbe i sl.), u skladu sa zakonom,
7. Pomoć pri organizovanju edukacije pjevača, muzičara,
novih zvijezda, postavljanje koreografija i pružanje druge tehničke
podrške, u skladu sa Zakonom,
8. Zalaganje za izradu/snimanje književnih, muzičkih i
vizuelnih djela (zapisa), pripremanje i produkcij publicističkih
video, i audio kreacija udruženja ili vanjskih saradnika uruženja, u
skladu sa Zakonom,
9. Pomoć pri organizovaju edukativnih seminara i kurseva
na polju književnosti, muzike, pozorišta, televizije, radija i filma, u
skladu sa Zakonom,
10. Pomoć i podrška u rješavanju problema i pitanja
mladih, naročito uticanje na zapošljavanje mladih.
Udruženje zastupa i predstavlja: Imamović Kamelija,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje „PLAŽA MUSIC“ stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005074/14 od 28.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod
rednim brojem 148/14, dana 28.5.2014. godine, upisano je :
Udruženje hemičara Tuzlanskog Kantona.
Naziv na engleskom jeziku je: Tuzla Canton Chemists
Association.
Skraćeni naziv udruženja je: UHTK.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Univerzitetska br. 4.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Održavanje edukativnih predavanja, seminara i
rasprava,
2. Informatičko osposobljavanje nastavnog kadra
posebnim hemijskim programima (Chem Office i dr.),
3. Štampanje naučnih i stručnih periodičnih publikacija te
monografija, u skladu sa zakonom,
4. Organiziranje naučnih i stručnih sastanaka, simpozija,
kongresa i izložbi,
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5. Priprema i realizacija naučno-istraživačkih projekata iz
područja hemije,
6. Iniciranje i izvođenje aktivnosti organiziranja i
održavanja takmičenja mladih istraživača u oblasti hemije,
7. Prikupljanje i sređivanje gradiva te davanje prijedloga i
preporuka za hemijske nazive inomenklaturu,
8. Poticanje naučnog i sručnog rada na području hemije i
njena popularizacija,
9. Organiziranje takmičenja osnovnih i srednjih škola,
10. Briga za unapređivanje i poboljšavanje nastave hemije
na svim nivoima školovanja uključujući permanentno školovanje,
11. Osnivanje stručnih sekcija i komisija te koordiniranje
njihovog rada,
12. Dodjelivanje nagrada za naučna djela i za životno
djelo, za koji je potrebno izraditi poseban pravilnik,
13. Davanje stručnih mišljenja o pitanjima važnim za
hemijsku struku i za opšti napredak zemlje (iskorištavnje sirovina
i izvora energije, razvoj hemijske industrije, zaštita okoliša i sl.),
14. Uspostava i održavanje službenih, stručnih i kolegijalnih
veza sa podružnicama Udruženja, sa različitim društvima i
organiziacijama u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini, kao
i sa nacionalnim i internacionalnim hemijskim udruženjima,
posebno s Međunarodnim savezom za čistu i primjenjenu hemiju
(international Union for Pure and AppliedChemistry – IUPAC),
15. Pružanje moralne podrške članovima Udruženja u
njihovom profesionalnom djelovanju.
Udruženje zastupa i predstavlja: Aldina Kesić, predsjednik
Udruženja, Nadira Ibrišimović potpredsjednik Udruženja, Almir
Šestan, potpredsjednik Udruženja i Mirza Tupajić potpredsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje hemičara Tuzlanskog
Kantona stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009547/14 od 29.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 149/14, dana 29.5.2014. godine, upisano
je: UDRUŽENJE GRAĐANA „SVJEŽE VIJESTI-FRESH PRESS“.
Skraćeni naziv udruženja je: U.G. „SVJEŽE VIJESTIFRESH PRESS“.
Sjedište udruženja je: TUZLA, NTC, Slatina broj 9.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Promovisanje internet medija prije svega, informisanje
građana Bosne i Hercegovine o dešavanjima u zemlji i Svijetu,
ali i informisanju građana regiona o dešavanjima u Bosni i
Hercegovini,
2. Promovisanje kulture i sporta,
3. Promovisanju kulturnih i sportskih priredbi kao i drugih
vrsta manifestacija,
4. Razvijanju internet medija, kulture i sporta,
5. Okupljanje djece i omladine u cilju bavljenja i
uključivanja u kulturna, sportska i ostala događanja,
6. Izdavanje kulturnog i sportskog lista, brošura, knjiga,
publikacija radi ostvarivanja ciljeva udruženja u skladu sa
zakonom,
7. Saradnja sa istim ili sličnim organizacijama i
asocijacijama u zemlji i inozemstvu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Danijel Kukarić,
predsjednik Udruženja, Dejan Bareša, zamjenik predsjednika i
Bahrija Kukarić, sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Srijeda, 23. 07. 2014. god.

Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA „SVJEŽE
VIJESTI-FRESH PRESS“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-004693/14 od 30.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u Knjigu I,
pod rednim brojem 150/14, dana 30.5.2014. godine, upisano je:
Udruženje građana Vodovod „PROSINA“ Dedići .
Skraćeni naziv udruženja je: UG Vodovod „PROSINA“
Dedići.
Sjedište udruženja je: Srebrenik, Dedići bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Preduzimanje aktivnosti na zaštiti izvorišta i
vodosistema „Prosina“, u skladu sa zakonom,
2. Omogućavanje kvalitetnog snabdijevanja ispravnom
pitkom vodom članova Udruženja i građana dijela Mjesne
zajednice Dedići koji su vlastitim sredstvima izgradili vodosistem
„Prosina“,
3. Ulaganje vlastitih ili prikupljenih sredstava u izgradnju
mjesnog vodosistema i organizovanje održavanja ispravnim
mjesnog vodosistema koji se koristi za distribuciju vode (bazen,
kaptaža, primarna i sekundarna mreža), u skladu sa važećim
zakonima, tehničkim i dr. propisima za ovakvu vrstu objekata i
pod nadzorom nadležnih organa,
4. Zaštita izvorišta pitke vode, redovno i kontinuirano
vršenje analize ispravnosti vode, u skladu sa zakonom,
5. Preduzimanje aktivnosti na zaštiti flore i faune i uticaj
na formiranje ekološke svijesti građana,
6. Implementacija i promocija projekata za zaštitu
životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana
na aktivno sudjelovanje u tim projektima,
7. Razvijanje svijesti i edukacija organizacija, grupa
i pojedinaca u cilju buđenja ekološke svijesti, podsticanja
odgovornosti i samoinicijativnog djelovanja kao i animiranja istih
na aktivno sudjelovanje u zaštiti čovjekove okoline,
8. Prati razvoj znanosti, tehnike i tehnologije, daje
mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima, o planiranju
izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju čovjekova okoliša, sve u
funkciji održavanja ispravnim mjesnog vodosistema,
9. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja:
predsjednik Udruženja.

Muhamed Mujkanović,

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženja građana Vodovod
„PROSINA“ Dedići stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009008/14 od 2.6.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 151/14, dana 2.6.2014. godine, upisano je:
Udruženje građana „INAT“- Gornja Tuzla.
Skraćeni naziv udruženja je: „UG INAT“.
Sjedište udruženja je: Gornja Tuzla, ul. Abdurahmana
Saračevića Ace br. 119
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Borba protiv siromaštva, jačanje ekonomskog razvoja,
odnosno privrede Gornje Tuzle i šire,
2. Zalaganje da se kvalitetnim programima i projektima, te
pojačanim zapošljavanjem zadrže mladi ljudi u Bosni i Hercgovini,
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3. Promovisanje mladih ljudi putem inicijativa koje će
stimulisati sudjelovanje mladih u javnom životu i procesima
odlučivanja, stvaranje prilika za izražavanje mladih promovišući
njihova djela putem raznih inicijativa,
4. Uspostavljanje i vođenje web radia i portala radi
prezentovanja aktivnosti udruženja, kao i blagovremenog
obavještavanja zainteresovane javnosti o dešavanjima vezanim
za ciljeve i zadatke Udruženja,
5. Aktivno učešće u projektima zaštite čovjekove okoline,
razvoja ekološke svijesti i kulture,
6. Saradnja sa obrazovnim, zdravstvenim i humanitarnim
organizacijama i ustanovama,
7. Aktivna saradnja sa svim domaćim i međunarodnim
nevladinim organizacijama i udruženjima građana,
8. Podržavanje
ostvarivanja
privredne,
naučne,
obrazovne, kulturne, sportske saradnje u svijetu sa udruženjima
iseljenika,
9. Sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima,
10. Organizovanje sportskih takmičenja i kulturnih
manifestacija,
11. Promovisanje domaće proizvodnje putem raznih
manifestacija,
12. Čuvanje i unapređenje prirodnog, kulturnog i
etnološkog naslijeđa, kao i promovisanje turističkih vrijednosti u
svrhu promocije očuvanja istinskih vrijednosti Gornje Tuzle,
13. Podrška proizvodnje
zdrave hrane, očuvanja
tradicionalnih zanata i običaja,
14. Obrazovanje građana putem raznih seminara, kurseva
i predavanja u cilju edukacije lokalnog stanovništva,
15. Afirmacija volonterskog stvaralaštva,
16. Uređivanje i distribucija biltena iz domena djelatnosti
udruženja u cilju promovisanja istog,
17. Izvršavanje i drugih poslova i zdataka koji doprinose
zaštiti interesa članova.
Udruženje zastupa
predsjednik Udruženja.

i

predstavlja: Alajbegović

Hariz,

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „INAT“- Gornja
Tuzla stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012374/14 od 3.6.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 152/14, dana 3.6.2014. godine, upisano
je: Udruženje BODYBUILDING & FITNESS KLUB “TERETANA
BULEVAR”.
Skraćeni naziv je: “TERETANA BULEVAR”.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Ivana Ribara 17.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. okupljanje omladine i odraslih građana u cilju bavljenja
raznim vidovima fitnesa i bodi bildinga,
2. sudjelovanje na natjecanjima prijateljskog i službenog
karaktera,
3. stvaranje i proširivanje materijalne osnove bavljenja
sportskim aktivnostima, usavršavanje i pomoć pri školovanju
sopstvenog stručnog kadra,
4. organizovanje zdravstvene kontrole sportista,
5. organizovanje trenažnog procesa za razne vidove
takmičenja, svih uzrasnih i spolnih kategorija,
6. organizovanje masaže - saune za rekereativce i
sportiste,
7. organizovanje trenažnog procesa i kondicionih
priprema sportista iz Udruženja borilačkih vještina,
8. učestvovanje na takmičenjima u zemlji i inozemstvu,
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9. organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih
aktivnosti za sve članove,
10. organizovanje igara na sreću, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Asmir Topčagić, predsjednik
Udruženja i Ćazim Topčagić, dopredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje BODYBUILDING &
FITNESS KLUB “TERETANA BULEVAR” stiče svojstvo pravnog
lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1- 05-012636/14 od 09.06.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 153/14, dana 09.06.2014. godine, upisano
je udruženje: „Aero klub Živinice“ Živinice.
Sjedište udruženja je: Živinice, Letilište Ciljuge bb .
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
okupljanje i očuvanje vazduhoplovnih kadrova u
Tuzlanskoj regiji,
afirmacija vazduhoplovstva,
obavljanje sportsko vazduhoplovnih djelatnosti.
organizovanje panoramskih letova u promotivne svrhe,
organizovanje trenažnog procesa i kondicionih
priprema za članove i obuka članova,
organizovanje zdravstvenih kontrola članova,
organizovanje sportske rekreacije i rekreacionih
aktivnosti za sve članove,
nabavka opreme, mobilijara i inventara za potrebe
Udruženja,
popularizacija i propagiranje vazduhoplovstva na sve
zakonom dozvoljene načine,
obavljanje povjerenih javnih poslova posebno u
slučaju elementarnih nepogoda (požari, poplave i zemljotresi) ili
zaprašivanju radi zaštite od komaraca,
saradnja sa drugim sličnim i različitim udruženjima u
Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu radi razmjene iskustava,
razvijanja prijateljskih odnosa, saradnje i pomoći u ostvarivanju
ciljeva i aktivnosti Udruženja i sl.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nišandžić Mladenko,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području : Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar „Aero klub Živinice“ Živinice, stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1- 05-011112/14 od 10.06.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 154/14, dana 10.06.2014. godine, upisano
je udruženje: „Udruženje boraca Izviđačko-diverzantskih i srodnih
jedinica Armije RBiH 92-95“.
Skraćeni naziv: Udruženje boraca „IDSJ“.
Sjedište udruženja je: Ul. Ivana Markovića 30, 75 000 Tuzla .
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
radi na objedinjavanju svih boračkih populacija s ciljem
jedinstvenog nastupa i djelovanja,
zalaže se za rješavanje pitanja kategorizacije boračke
populacije Armije RBiH 92-95,
prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog statusa
boraca i pruža odgovarajuće vidove pomoći,
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prati ostvarivanje prava svojih članova i putem
nadležnih organa inicira donošenje odgovarajućih mjera,
prikuplja podatke o svom članstvu neophodne za rad
Udruženja,
učestvuje u poslovima koji se odnose na pitanja
zapošljavanja, prekvalifikacija, dokvalifikacija i školovanja
članstva,
učestvuje u javnim raspravama povodom izrade i
donošenja akata kojima se uređuju prava boraca,
organizuje simpozije, konferencije, debate, okrugle
stolove,
radi na promoviranju ljudskih prava i međusobne
tolerancije demoktratskim učešćem građana,
štampa i izdaje letke, brošure, časopise i knjige u
interesu Udruženja u skladu sa zakonom,
organizuje i razvija neformalne edukativne, ekološke,
kulturne, humane, odgojno-obrazovne i informativne djelatnosti,
samostalno kada je to moguće ili sa drugim srodnim udruženjima
iz BiH ili iz inozemstva,
prikuplja materijalno-finansijka sredstva za realizaciju
važnih projekata,
organizuje sportski i kulturni život za svoje članstvo,
utiče na nadležne organe u vezi stambenog
zbrinjavanja raseljenih i poginulih članova Udruženja i njihovih
porodica, i učestvuje u pomoći za njihov bezbjedan povratak u
mjesta iz kojih su protjerani,
zalaže se za izgradnju demokratskog društva
temeljenog na slobodama, pravima i dužnostima svih građana,
formira preduzeća čiji je osnivač i ulagač Udruženje u
cilju bržeg zapošljavanja boraca,
organizuje izgradnju spomen obilježja, te radi na
organizaciji obilježavanja datuma, događaja iz odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 godina, kao i njegovanje tradicija
borbenog puta ratnih jedinica,
vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom i
Statutom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Muhamed Mehmedović,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području : Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar „Udruženje boraca Izviđačkodiverzantskih i srodnih jedinica Armije RBiH 92-95“, stiče svojstvo
pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012401/14 od 17.6.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod
rednim brojem 156/14, dana 17.6.2014. godine, upisano je :
Klub Borilačkih sportova „SEIKEN“ Živinice.
Skraćeni naziv udruženja je: KBS „SEIKEN“ Živinice.
Sjedište udruženja je: Živinice, ul. Alije Izetbegovića broj 42.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Okupljanje djece, omladine i odraslih, u cilju bavljenja
karate sportom, njihov razvoj i unapređenje,
2. Stalno usavršavanje kvaliteta svojih sportista-karatista,
kao i stručnog kadra,
3. Organizovanje i provođenje različitih karate takmičenja
i sportskih manifestacija,
4. Razvijanje drugarstva, sportskog duha i humanih
odnosa,
5. Organizovanje pune zdravstvene zaštite i stalne
kontrole sportista,
6. Podizanje zdravstvene, radne i sportske sposobnosti
svojih članova,
7. Postizanje što boljih takmičarskih rezultata,
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8. Osnivanje i razvijanje mreže klubova, prijatelja i
simpatizera,
9. Saradnja sa drugim klubovima u zemlji i inostranstvu,
10. Podizanje sportskih i drugih objekata radi
obezbjeđivanja što optimalnijih uslova za rad kluba i obezbjeđenja
materijalnih sredstava,
11. Obavljanje i drugih djelatnosti u skladu sa Statutom,
zakonom i opštim aktima kluba.
Udruženje zastupa i predstavlja: Džemal Hodžić, predsjednik
Kluba i Denis Brčaninović, zamjenik predsjednika Kluba.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Klub Borilačkih sportova „SEIKEN“
Živinice stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008821/14 od 7.5.2014.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 450, dana 7.5.2014. godine upisana
je slijedeća promjena:
1. Centar engleskog jezika za djecu i mlade „BIG BEN“
vrši promjenu naziva tako što je sada naziv: „BIG BEN“ centar za
strane jezike, i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto
dosadašnjeg skraćenog naziva CEJ „BIG BEN“ sada skraćeni
naziv „BIG BEN“ CSJ.
2. Odobrava se izmjena Statuta udruženja „BIG BEN“
Centar za strane jezike shodno Odluci od 20.4.2014. godine.
201
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: D-06/1-05-010149/14 od 19.5.2014.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 723, dana 19.5.2014. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. SAVEZ UDRUŽENJA LOGORAŠA TUZLANSKOG
KANTONA, vrši promjenu predsjednika Saveza tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Tosunbegović Muje, imenuje
novoizabrani predsjednik Jusupović Husein.
2. Razrješava se raniji člani Upravnog odbora SAVEZA
UDRUŽENJA
LOGORAŠA
TUZLANSKOG
KANTONA:
Tosunbegović Mujo. Umjesto njega se imenuje novi član
Upravnog odbora: Rustemović Senad, a i dalje ostaju članovi
Upravnog odbora: Jusupović Husein, Šerić Nađa, Avdić Taib,
Mustačević Nedim, Turković Bešir i Halilović Meho.
3. SAVEZ UDRUŽENJA LOGORAŠA TUZLANSKOG
KANTONA predstavlja i zastupa Jusupović Husein, novoizabrani
predsjednik Saveza, umjesto Tosunbegović Muje dosadašnjeg
predsjednika.
202
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-007842/14 od 21.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 448, dana 21.5.2014. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. Udruženje za ugostiteljstvo i turizam Kladanj vrši
promjenu naziva tako što je sada naziv Udruženje za ugostiteljstvo
i turizam „Gorsko oko“ Kladanj, i promjenu skraćenog naziva tako
što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva „UD UT“ Kladanj,
sada skraćeni naziv „Gorsko oko“ Kladanj.
2. Udruženje za ugostiteljstvo i turizam „Gorsko oko“
Kladanj vrši promjenu dopredsjednika udruženja tako što se
umjesto dosadašnjeg dopredsjednika
Šehić Rame imenuje
novoizabrani dopredsjednik Preldžić Senada.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja za ugostiteljstvo i turizam „Gorsko oko“: Šehić
Ramo, Preljević Mersudin, Čamdžić Zijad, Musić Fadil, Hodžić
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Zijad, Đozić Nela, Halilović Ramiz i Hodžić Nijaz. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Preldžić Senada,
Šišić Irma, Halilović Ahmet i Muhić Adnan, a i dalje ostaje član
Upravnog odbora Halilović Šahsudin.
4. Udruženje za ugostiteljstvo i turizam „Gorsko oko“
Kladanj predstavlja i zastupa Halilović Šahsudin predsjednik
Udruženja i Šišić Irma, sekretar Udruženja. Prestaje pravo
predstavljanja i zastupanja Šehić Rami dosadašnjem
dopredsjedniku Udruženja.
5. Odobrava se dopuna djelatnosti Udruženje za
ugostiteljstvo i turizam „Gorsko oko“ Kladanj tako da se
dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa:
„- organizacija kulturno-umjetničkih i drugih manifestacija,
- organizacija sportsko-rekreativnih manifestacija,
- organizacija sajmova, manifestacija, prezentacija..
obrtnika i poduzetnika,
- organizacija omladinskih kampova,
- organizacija edukativnih radionica, seminara i sl,
- socijalna inkluzija djece i mladih,
- tehnička podrška svih manifestacija,
- audio i video produkcija u skladu sa zakonom,
- organizacija i provođenje akcija na ekološkom
osjvešćivanju stanovništva u bližoj i daljoj okolini,
- ostvarivanje saradnje sa organima opštine u smislu
realizacije zajedničkih projekata, provođenje zajedničkih
aktivnosti u svrhu stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja,
razvoja turizma i zimskih sportova i sl.,
- saradnja sa osnovnim i srednjim školama,
- saradnja sa Udruženjima građana koji imaju istu ili sličnu
djelatnost a nalaze se na teritoriji BiH,
- organizacija edukativnih radionica, seminara (na temu
ravnorpavnosti spolova naroda i narodnosti u BiH,
- saradnja sa istim ili sličnim organizacijama u inostranstvu“.
6. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja za
ugostiteljstvo i turizam „Gorsko oko“ Kladanj shodno Odluci od
1.4.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010917/14 od 21.5.2014.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 203, dana 21.5.2014. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. UDRUŽENJE VETERANA RATA 1992 - 1995.
LIJEČENIH OD PTSP-a „STEĆAK” vrši promjenu predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Azabagić Muhameda, imenuje novoizabrani predsjednik
Aščić Esad i promjenu dopredsjednika Udruženja tako što se
umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Zulfić Mevludina imenuje
novoizabrani dopredsjednik Dedić Enes.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA VETERANA RATA 1992 - 1995. LIJEČENIH OD
PTSP-a „STEĆAK” : Aščić Esad, Muratović Alija i Bajramović
Meho. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:
Zulfić Mevludin, Selmanović Arif i Čehajić Zehrudin a i dalje ostaju
članovi Upravnog odbora: Džambić Zerin, Bilandžija Zoran,
Hrnjičić Vehid i Bećirović Musto.
3. UDRUŽENJE VETERANA RATA 1992 - 1995.
LIJEČENIH OD PTSP-a „STEĆAK” predstavlja i zastupa Aščić
Esad novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Azabagić
Muhameda dosadašnjeg predsjednika i Dedić Enes novoizabrani
dopredsjednik
umjesto
Zulfić
Mevludina
dosadašnjeg
dopredsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-007896/14 od 21.5.2014.
godine godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 414, dana 21.5.2014. godine
upisana je slijedeća promjena:
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1. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva
Organizacije ratnih vojnih invalida Općine Gradačac: Huseinbašić
Enver, Ramić Vahid, Mustafagić Asim i Avdić Ismet. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Predsjedništva: Krdžić Ramo, Mašić
Muhidin, Jahić Samir i Bećirović Ramiz, a i dalje ostaju članovi
Predsjedništva: Džinić Jakub, Imširović Hajrudin, Imširović Edis,
Ganić Fikret, Kadić Zekija, Dahić Zahid i Mašić Akif.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-031484/13 od 21.5.2014.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu
II, pod rednim brojem 688, dana 21.5.2014. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. Udruženje građana pčelara „Tuzla“ mijenja sjedište
tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, Stari grad broj 9,
sada sjedište u Tuzli, Ludvika Kube broj 7.
2. Udruženje građana pčelara „Tuzla“ vrši promjenu
predsjednika Skupštine Udruženja, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Snjatinski Aleksandra imenuje
novoizabrani predsjednik Mustabašić Fehro.
3. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Udruženja
građana pčelara „Tuzla“: Fejzić Mujo, Buro Mirsad i Konjić
Jasenko. Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva:
Ćivić Šefik, Antić Drago i Mujačić Kemo a i dalje ostaju članovi
Predsjedništva: Jahić Husein, Isabegović Mubera, Mustabašić
Fehro, Kurspahić Ševal, Kovačević Mladen i Poljić Adem.
4. Udruženje građana pčelara „Tuzla“ predstavlja i
zastupa Jahić Husein, predsjednik Udruženja.
Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Fejzić Muji
dosadašnjem članu Predjsedništva.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja
građana pčelara „Tuzla“ shodno Odluci od 2.8.2013. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008445/14 od 23.5.2014.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 26, dana 23.5.2014.godine upisana
je slijedeća promjena:
1. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKIH RIBOLOVACA
“HAZNA” GRADAČAC, vrši promjenu predsjednika Udruženja
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mešanović
Ensara, imenuje novoizabrani predsjednik Mulahalilović Bakir
i promjenu dopredsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg
dopredsjednika Mulahalilović Bakira imenuje novoizabrani
dopredsjednik Hećimović Zijad.
2. UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKIH RIBOLOVACA
“HAZNA” predstavlja i zastupa Mulahalilović Bakir novoizabrani
predsjednik Udruženja, umjesto Mešanović Ensara dosadašnjeg
predsjednika i Hećimović Zijad, novoizabrani dopredsjednik
Udruženja
umjesto
Mulahalilović
Bakira
dosadašnjeg
dopredsjednika.
3. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUŽENJA
GRAĐANA SPORTSKIH RIBOLOVACA “HAZNA” GRADAČAC
shodno Odluci od 2.2.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj:
UP1-06/1-05-034551/13
od
28.5.2014. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 192, dana 28.5.2014. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. CRVENI KRIŽ OPĆINE DOBOJ ISTOK vrši promjenu
predsjednika Predsjedništva tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Vehabović Šefika imenuje novoizabrani predsjednik
Šuvalić Husein.
2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva
Udruženja CRVENOG KRIŽA OPĆINE DOBOJ ISTOK Vehabović
Šefik, Hrnjičić Šemso, Sofić Aziz, Mujkić Rukib i Hodžić Mehmed.
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Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva: Šuvalić
Husein, Delić Sulejman, Škrebo Suad, Salkić Mevludin i
Vehabović Alma.
3. CRVENI KRIŽ OPĆINE DOBOJ ISTOK predstavlja i
zastupa Šuvalić Husein, novoizabrani predsjednik Predsjedništva
umjesto Vehabović Šefika, dosadašnjeg predsjednika.
4. Odobrava se izmjena Statuta CRVENOG KRIŽA
OPĆINE DOBOJ ISTOK shodno Odluci od 16.12.2013. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05- 007331/14 od 30.5.
2014. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
I, pod rednim brojem 325, dana 30.5.2014. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. Organizacija ratnih vojnih invalida opštine Bratunac
vrši promjenu naziva tako što je sada naziv Organizacija ratnih
vojnih invalida Bratunac, i promjenu skraćenog naziva tako što
je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva ORVI općine Bratunac
sada skraćeni naziv ORVI BRATUNAC.
2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva
Organizacije ratnih vojnih invalida Bratunac: Bečić Munib i Šabić
Dževad. Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva:
Šečić Enver, Jusupović Džemil i Delić Mujo, a i dalje ostaje
članovi Predsjedništva: Ahmetović Sabit, Hasanović Fahrudin,
Omerović Sadik, Stočević Mirza i Musić Ohran.
3. Organizaciju ratnih vojnih invalida Bratunac predstavlja
i zastupa Ahmetović Sabit, predsjednik Organizacije i Husić
Denis predsjednik Skupštine.
4. Odobrava se Statut Organizacije ratnih vojnih invalida
Bratunac shodno Odluci od 17.3.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj : UP1-06/1-05-009066/14 od 30.5.2014.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I i II pod rednim brojem 376 i 601, dana 30.5.2014. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. Udruženje penzionera/umirovljenika općine Teočak
vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Šabačkić Avde imenuje novoizabrani
predsjednik Omerović Fikret i promjenu predsjednika Izvršnog
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Salkanović
Dževada imenuje novoizabrani predsjednik Mehić Besim.
2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora
Udruženja penzionera/ umirovljenika općine Teočak: Smajlović
Kemal, Halilović Mehmed, Salkanović Dževad i Alić Sadik.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Izvršnog odbora: Mehić
Besim, Salkanović Rasim, Nakičević Kadro, Mulaosmanović
Haso, Jašaragić Adil i Krezić Adem, a i dalje ostaje član Izvršnog
odbora: Mujčinović Mensur.
3. Udruženje penzionera/umirovljenika općine Teočak
predstavlja i zastupa Mehić Besim novoizabrani predsjednik
Izvršnog odbora umjesto Salkanović Dževada dosadašnjeg
predsjednika..
4. Odobrava se izmjena Statuta Udruženja penzionera/
umirovljenika općine Teočak shodno Odluci od 17.4.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008722 /13 od 30.5.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 546/12, dana 30.5.2014. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. UDRUŽENJE NAŠE DIJETE OPĆINE KLADANJ
mijenja sjedište tako što je umjesto ranijeg sjedišta u Kladnju ul.
XVI Muslimanske brigade bb, sada sjedište u Kladnju ul. Avdage
Hasića bb. (prostorije JU Dječije obdanište).
2. UDRUŽENJE NAŠE DIJETE OPĆINE KLADANJ
vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto
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dosadašnjeg predsjednika Mustafić Senaida
imenuje
novoizabrani predsjednik
Kovačević Sidreta i promjenu
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Suljić Hanife imanuje novoizabrani predsjednik
Ahmetović Selveta.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA NAŠE DIJETE OPĆINE KLADANJ : Suljić Hanifa,
Mašić Mina i Durić Fahida. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Ahmetović Selveta, Musić Mehmedalija i
Ahmetović Mevlida, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Hotović Sedin i Hadžikić Mirhet.
4. UDRUŽENJE NAŠE DIJETE OPĆINE KLADANJ
predstavlja i zastupa Kovačević Sidreta, novoizabrani predsjednik
Udruženja umjesto Mustafić Senaida, dosadašnjeg predsjednika
i Ahmetović Selveta novoizabrani predsjednik Upravnog odbora
umjesto Suljić Hanife dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005618/14 od 5.6.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 15 , dana 5.6.2014. godine upisana je slijedeća
promjena:
1. Odobrava se dopuna djelatnosti CRVENOG KRIŽA/
KRSTA OPĆINE TUZLA tako da se dosadašnje djelatnosti
dopunjuju sa:
„- Osniva Centar za njegu i pomoć u kući, te obavlja poslove
njegovanja starih osoba i bolesnih lica koja traže pomoć ove
vrste na lični zahtjev, ili zahtjev Predsjednika Mjesne organizacije
Crvenog križa“.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta udruženja
CRVENI KRIŽ/KRST OPĆINE TUZLA, shodno odluci
od
25.2.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog
kantona
broj:
UP1-06/1-05-007422/14
od
09.06.2014. godine u Registar udruženja građana u knjigu I,
pod rednim brojem 290, dana 09.06.2014. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE SREBRENICA vrši promjenu naziva, tako što je sada naziv
ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA SREBRENICA
i promjenu skraćenog naziva, tako što je umjesto dosadašnjeg
skraćenog naziva ORVI OPŠTINE SREBRENICA, sada skraćeni
naziv ORVI SREBRENICA.
2. ORGANIZACIJA
RATNIH
VOJNIH
INVALIDA
SREBRENICA, vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Klempić Sejada, imenuje
novoizvabrani predsjednik Bektić Nedžad.
3. ORGANIZACIJU
RATNIH
VOJNIH
INVALIDA
SREBRENICA predstavlja i zastupa Delić Nedžib, predsjednik
Organizacije i Bektić Nedžad, predsjednik Skupštine.Prestaje
pravo predstavljanja i zastupanja Habibović Kadiru, dosadašnjem
sekretaru Organizacije.
4. Odobrava se Statut ORGANIZACIJE RATNIH VOJNIH
INVALIDA SREBRENICA shodno Odluci od 07.03.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008903/14 od
09.06.2014. godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod
rednim brojem 22, dana 09.06.2014. godine upisane su slijedeće
promjene:
1. Bosanskohercegovački auto-moto klub „BIHAMK“,
Auto-moto klub Živinice, vrši promjenu skraćenog naziva
Kluba, tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva
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SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

„BIHAMK“ – Sarajevo, AMK - Živinice, sada skraćeni naziv
AMK - Živinice.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba „BIHAMK“, Auto-moto
klub Živinice: Selimović Šerif i Kriste Slobodan, a i dalje ostaju
članovi Upravnog odbora: Kuljaninović Suada, Mahmutbegović
Edin i Musić Damir.
3. Odobrava se Statut Bosanskohercegovačkog automoto kluba „BIHAMK“, Auto-moto klub Živinice shodno Odluci od
05.04.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05- 011247/14 od 09.06.2014.
godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim brojem 50,
dana 09.06.2014. godine upisana je slijedeća promjene:
Odobrava se Statut Lovačkog društva „Toplica“ Živinice,
shodno Odluci od 26.04.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006218/14 od 11.06.2014.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II,
pod rednim brojem 310, dana 11.06.2014. godine upisana je
slijedeća promjena:
1. Udruženje KLUB BORILAČKIH SPORTOVA „IZVOR
SELSEBIL“, vrši promjenu naziva tako što je sada naziv:
Udruženje “KLUB SPORTOVA” i promjenu skraćenog naziva
tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva: KBS „Izvor
Selsebil“ sada skraćeni naziv: KS.
2. Udruženje “KLUB SPORTOVA” vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Ćasurović Ibre imenuje novoizabrani predsjednik
Meštrić Osman.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja“KLUB SPORTOVA”: Ahmetagić Fahrudin, Ćasurović
Ibro, Meštrić Osman, Bašić Senad, Smajlović Asim i Dukić
Fahrudin. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:
Hodžić Elvir, Meštrić Osman, Tvrtković Almir, Ahmetagić Fahrudin
i Bibuljica Enis.
4. Udruženje “KLUB SPORTOVA” zastupa i predstavlja
Meštrić Osman, novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto
Ćasurović Ibre, dosadašnjeg predsjednika,.
5. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Ćasurović
Ibri dosadašnjem predsjedniku Udruženja.
6. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja
“KLUB SPORTOVA” shodno Odluci broj 07/14 od 09.03.2014.
godine i prečišćeni tekst Statuta od 09.03.2014. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008135/14 od 13.06.2014.
godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim brojem 123,
dana 13.06.2014. godine upisane su slijedeće promjene:
1. UDRUŽENJE MOTO KLUB „SALINES“ TUZLA,
vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Gocić Hašima imenuje novoizabrani
predsjednik Kovačević Emir i promjenu podpredsjednika, tako
što se umjesto dosadašnjeg podpredsjednika Mazić Nedžada
i Toromanović Almira imenuju novoizabrani podpredsjednici
Dizdarević Jasmina i Nikolić Goran.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA MOTO KLUB „SALINES“ TUZLA: Hot Senad,
Miklovčić Karlo, Denjagić Miralem, Cvetković Zoran i Oštraković
Almir. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:
Kovačević Emir, Dizdarević Jasmina, Nikolić Goran, Tomičić
Mario, Toromanović Almir i Jamaković Damir.
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3. UDRUŽENJE MOTO KLUB „SALINES“ TUZLA
predstavlja i zastupa Kovačević Emir, novoizabrani predsjednik
Udruženja, umjesto Gocić Hašima, dosadašnjeg predsjednika i
Dizdarević Jasmina i Nikolić Goran, novoizabrani podpredsjednici
Udruženja, umjesto Mazić Nedžada i Toromanović Almira,
dosadašnjih podpredsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011525/14 od
13.06.2014. godine u Registar udruženja građana u knjigu I,
pod rednim brojem 179, dana 13.06.2014. godine upisane su
slijedeće promjene:
1. Udruženje građana sportskih ribolovaca „Mrena“
Živinice, mijenja sjedište, tako što je umjesto dosadašnjeg
sjedišta u Živinicama, Pionirska bb, sada sjedište u Živinicama ,
ul. Maršala Tita broj 1.
2. Udruženje građana sportskih ribolovaca „Mrena“
Živinice vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Nurkić Mehe, imenuje
novoizabrani predsjednik Ferhatbegović Midhat.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja građana sportskih ribolovaca „Mrena“ Živinice: Sećnjak
Eduard, Šarić Elmedin i Nurkić Meho. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Grgić Radan, Halilović Miralem
i Merdanović Ismet, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora
Ferhatbegović Midhat, Jakić Drago, Filipović Anto, Bećirović
Ferzeta, Dedić Izet i Smajić Mirsad.
4. Udruženje građana sportskih ribolovaca „Mrena“
Živinice predstavlja i zastupa Ferhatbegović Midhat, novoizabrani
predsjednik Udruženja, umjesto Nurkić Mehe, dosadašnjeg
predsjednika, Jakić Drago dopredsjednik i Bulić Rasim, sekretar
Udruženja.
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OGLAS O STEČAJNOM POSTUPKU
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 St 047786 01 St
Tuzla, 09.06.2014. godine

OGLAS
Općinski sud u Tuzli, stečajno vijeće u sastavu: sudija
Muhamed Kovač – predsjednik vijeća, sudija Ilvana Delić – član
vijeća i sudija Mr. sc. Sabina Hukić član vijeća, u stečajnom
postupku nad imovinom dužnika „MEOMERS“ d.o.o. proizvodno
trgovinsko preduzeće u stećaju Srebrenik, donio je dana 09.06.
2014. godine slijedeće:

RJEŠENJE
ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad imovinom
stečajnog dužnika „MEOMERS“ d.o.o. proizvodno trgovinsko
preduzeće u stečaju Srebrenik, radi nedostatka stečajne mase.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavit će se u
„Službenim novinama FBiH“, „Službenim novinama Tuzlanskog
kantona“ i na Oglasnoj tabli Općinskog suda u Tuzli.
Po pravosnažnosti ovog rješenja isto se ima dostaviti
Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli, radi brisanja
stečajnog dužnika iz sudskog registra.
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OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 V 181418 13 V
Tuzla, 09.06.2014. godine

OGLAS

o postavljenju privremenog zastupnika
protivniku predlagača
Općinski sud u Tuzli, po sudiji Mešanović Darinki u
vanparničnom predmetu predlagateljice Dujmović Esme kćeri
Ahmeta iz Tuzle, ulica Muftije Efendije Kurta broj 45, zastupana
po punomoćniku Mehanović Salihu advokatu iz Kalesije, protiv
protivnika predlagateljice Telalović Age i Telalović Mustafe, obojica
sinovi Hasana, obojica sada nepoznatog boravišta, radi uredjenja
medje, postavio je protivnicima predlagateljice privremenog
zastupnika u osobi Mujić Fadila advokata iz Kalesije, a na osnovu
člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, jer
je boravište protivnika predlagateljice nepoznato, a redovan
postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika protivnicima
predlagateljice trajao bi dugo, tako da bi mogle nastati štetne
posljedice za predlagateljicu.
Privremeni zastupnik zastupat će protivnike predlagateljice
u ovom postupku sve dok se protivnici predlagateljice ili njihov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.
220
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
Broj: 33 0 P 004848 11 P 2
Živinice, 07.04.2014. godine
Općinski sud u Živinicama, sudija Šejla Kamberović
Hadžiefendić, u pravnoj stvari tužitelja Bajrić Faika, Bajrić Alije,
Bajrić Nedžiba, Bajrić Zade, Ramić rođ. Bajrić Senade, Bajrić
Hariza, Bajrić Šahe, Bajrić Fatime i Mevkić rođ. Bajrić Raške, svi
zastupani po punomoćniku Pašić Bakiru advokatu iz Tuzle, Bajrić
Rasima zv. „Ramiz“ bio iz G.Dubrava, sada nepoznatog boravišta
i Bajrić Muhameda sin Šabana iz G.Dubrava, protiv tužene
Općine Živinice , radi brisanja upisa u katastarskom operatu,
dana 07.04.2014. godine, izdaje

OGLAS
Rješenjem ovog suda broj: 33 0 P 004848 11 P 2 od
07.04.2014. godine na osnovu čl. 296. 297. i 298. Zakona o
parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik
tužitelju Bajrić Rasimu zv.”Ramiz” sin Jakuba bio iz G.Dubrava,
sada nepoznatog boravišta, u osobi Bajrić Junuzu sin Muhameda
iz G.Dubrava, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog suda po
tužbi tužitelja Bajrić Faika i dr., radi brisanja upisa u katastarskom
operatu.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
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zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 P 016516 12 P
Kalesija, 20. 06. 2014. godine
Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Avdić, u pravnoj
stvari tužitelja Zijada Suljkanovića, sin Ahmeta iz Rainaca Donjih,
zastupan po punomoćniku adv. Zejnilu Džafiću iz Kalesije, protiv
tužene Edise Pjanić, kći Huseina iz Rainaca Gornjih, općina
Kalesija, sada nepoznatog boravišta, radi duga, dana 20. 06.
2014. godine donio je slijedeći

OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovoga suda br. 29 0 P 016516 12 P od 20. 06.
2014. godine na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom
postupku Federacije BiH, tuženoj Edisi Pjanić, kći Huseina iz
Rainaca Gornjih, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavljen
je privremeni zastupnik Salih Mehanović, advokat iz Kalesije.
Rješenjem je određeno da će privremeni
zastupnik
zastupati tuženu sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave
pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud
da je tuženoj postavio staraoca.
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OGLAŠAVANJE DOKUMENATA
NEVAŽEĆIM
Oglašava se nevažećim indeks na ime Kenan Aličić iz
Gračanice, izdat od strane Rudarsko-geološko-građevinskog
fakulteta u Tuzli – odsjek Građevinski , broj: III-1020/12 , izdat
2012. godine u Tuzli.
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