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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског
Кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона,
на сједници одржаној 14.5.2020. године, д о н о с и

ЗАКОН

О ПЕЧАТУ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет закона)
Овим законом утврђују се органи Тузланског кантона
(у даљем тексту: Кантон), који имају право на печат
Тузланског кантона (у даљем тексту: печат), облик и садржај
печата, израда печата, чување и употреба печата, као и друга
питања везана за печат.
Члан 2.
(Органи који имају право на печат)
(1) Право на печат имају:
а) Кантон,
б) Скупштина Кантона,
ц) Премијер Кантона,
д) Влада Кантона,
е) Уреди, стручне и друге службе које оснивају
Скупштина и Влада Кантона,
ф) Комисија за концесије Тузланског кантона
г) Министарства, други органи управе и управне
организације Кантона и друге кантоналне организације
х) Кантонални суд и општински судови,
и) Кантонално тужилаштво
ј) Кантонално правобранилаштво.
(2) Право на печат, поред органа наведених у ставу (1)
овог члана, имају и други органи, јавне установе и друга
правна лица која имају јавна овлашћења ако је то прописом
о њиховом оснивању утврђено.
Члан 3.
(Својство печата)
Печатом се потврђује аутентичност службених аката
органа и институција (у даљем тексту: органи) из члана 2.
овог закона.
II ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА
Члан 4.
(Облик, садржај и језик печата)
(1) Печат је округлог облика, а садржи текст: Босна

и Херцеговина - Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН, као и назив и сједиште органа, све
исписано у концентричним круговима око грба Кантона,
који се налази у средини печата.
(2) Текст на печату је исписан латиницом на босанском
и хрватском језику и ћирилицом на српском језику.
Члан 5.
(Величина печата)
Печат Кантона има пречник 60 мм, а печат осталих
органа има пречник 50 мм.
Члан 6.
(Мали печат)
(1) За потврђивање службених легитимација, финансијских
и других докумената органи могу имати печат и мањег пречника
(у даљем тексту: мали печат).
(2) Мали печат има исти садржај као и печат из члана
4. овог закона, с тим да се текст на печату може скратити,
скраћивањем појединих ријечи, али тако да се из скраћеног
текста може, на недвојбен начин, утврдити коме тај печат
припада.
(3) Мали печат не може имати мањи пречник од 20 мм.
Члан 7.
(Број печата)
(1) Органи, у правилу, имају један печат пречника 50
мм и један мали печат, за отиске у хемијској боји, а ако је
то неопходно, због организације рада, изузетно, могу имати
и више таквих печата, с тим да су дужни, код подношења
захтјева за одобравање израде печата, такав захтјев посебно
образложити.
(2) Поред печата из става (1) овог члана, органи
могу имати и печат за отиске у печатном воску и за сухи
отисак на одређеним службеним актима, ако је то посебним
прописима утврђено.
(3) Ако органи имају више печата исте величине
и садржаја, сваки примјерак печата мора бити означен
арапским бројем.
Члан 8.
(Садржај печата органа и служби
за управу општине, односно града)
Печати органа и служби за управу општине, односно
града, који се утвђују општинском, односно градском
одлуком, поред садржаја утврђеног чланом 7. Закона о
печату Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 2/94, 21/96,
и 47/07), обавезно садрже и текст у концентричном кругу:
Тузлански кантон.
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III ИЗРАДА ПЕЧАТА
Члан 9.
(Сагласност за садржај и изглед печата)
(1) Прије набавке печата орган је дужан да прибави
сагласност за садржину и изглед печата од Министарства
правосуђа и управе Тузланског кантона (у даљем тексту:
Министарство).
(2) Министарство је дужно о захтјеву за давање
сагласности на садржину и изглед печата да одлучи
најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног
захтјева.
(3) О захтјеву из става (2) овог члана Министарство
одлучује рјешењем.
(4) Рјешење Министарства је коначно и против њега се
може покренути управни спор.
Члан 10.
(Одлучивање о захтјеву за израду печата)
(1) Министарство ће рјешењем одбити захтјев за
одобравање израде печата ако подносилац захтјева нема право
на печат или ако се захтјев односи на одобравање израде
печата чији су садржај, димензије и број примјерака супротни
одредбама овог закона.
(2) Министарство примјерак рјешења о одобравању
израде печата доставља Министарству унутрашњих послова
Тузланског кантона.
Члан 11.
(Израда печата)
(1) На основу рјешења Министарства о одобравању
израде печата, печат израђује печаторезница коју, у складу
са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“,
број: 39/14), изабере и овласти Министарство.
(2) Ближи пропис о начину рада печаторезнице
овлашћене за израду печата доноси министар правосуђа и
управе Тузланског кантона (у даљем тексту: министар).
Члан 12.
(Надзор над радом печаторезнице)
Надзор над радом печаторезнице овлашћене за израду
печата, у погледу израде печата, врши Министарство.
Члан 13.
(Обавезе печаторезнице)
Израђене печате, до предаје органу, овлашћена
печаторезница дужна је чувати на сигурном мјесту и одмах,
након израде печата, уништити све матрице, као и неуспјеле
и пробне примјерке печата.
Члан 14.
(Материјал за израду печата)
Печати се израђују од материјала који највише одговара
сврси њихове употребе.
Члан 15.
(Евиденција о печатима)
Министарство води евиденцију о свим израђеним
печатима, која садржи број и датум рјешења којим је
одобрена израда печата, назив органа коме је одобрена
израда печата, отисак печата, број примјерака печата, датум
почетка употребе печата као и друге податке од значаја за
печате.
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Члан 16.
(Достављање података о израђеним печатима)
Орган коме је одобрена израда печата дужан је да у року
од седам дана од дана израде печата Министарству достави
отисак израђеног печата, податке о броју примјерака печата
и датум почетка примјене печата.
IV ЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Члан 17.
(Чување и употреба печата)
(1) Печат се чува и њиме се рукује у службеним
просторијама органа, а изузетно се може користити и ван
службених просторија када треба извршити службене
радње.
(2) Печати се морају чувати и употребљавати тако да се
онемогући њихова злоупотреба.
(3) О начину чувања и употребе печата одлучује
руководилац органа у складу са упутством из члана 22. овог
закона.
(4) У органу се води посебна евиденција о свим
печатима који су у употреби код тог органа, у складу
с Упутством о садржају и начину вођења евиденције о
печатима који су у употреби у органима Тузланског кантона,
које доноси министар.
Члан 18.
(Руковање и употреба печата)
(1) Печатом рукује и употребљава га руководилац
органа.
(2) Печатом може руковати и употребљавати га и
службено лице органа, које посебним рјешењем овласти
руководилац органа.
(3) Печат Кантона чува и употребљава лице које
овласти Скупштина Кантона.
(4) Печатом Кантона овјеравају се оригинали закона
које донесе Скупштина Кантона прије њиховог објављивања
и одлуке које се доносе на сједници Скупштине Кантона.
Члан 19.
(Отисак печата)
Отисак печата ставља се са лијеве стране поред
потписа овлашћеног лица за потписивање службених аката,
ако законом или другим прописом није другачије одређено.
Члан 20.
(Поступак с неупотребљивим печатом)
(1) Печат, који је постао неупотребљив због
истрошености, оштећења, промјене уређења државних и
других органа (промјена назива, сједишта, преузимање
надлежности, престанак рада органа и сл.), односно престанка
вршења јавних овлашћења, мора се одмах уништити, о чему
се стара руководилац органа или службено лице овлашћено
за чување и употребу печата.
(2) Печат се сматра неупотребљивим због истрошености,
ако се из његовог отиска јасно не види текст који даје отисак
печата.
(3) Уништавање неупотребљивих печата врши
Министарство.
Члан 21.
(Нестанак или губитак печата)
(1) Руководилац органа или службено лице овлашћено
за чување и употребу печата дужни су одмах пријавити
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нестанак печата Министарству унутрашњих послова и
огласити у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
(2) Нестали печат сматра се неважећим од дана
оглашавања, а у случају каснијег проналажења неважећи
печат ће бити уништен.
(3) Нови печат, који се израђује умјесто несталог
печата, мора бити посебно означен римским бројем.
Члан 22.
(Пропис о чувању и употреби печата)
Влада Кантона својим упутством ближе уређује
чување и употребу печата.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
(Врста и висина казне за прекршај правном лицу,
одговорном лицу у правном лицу и физичком лицу)
(1) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ
казниће се за прекршај правно лице ако изради печат, чији
је облик и садржај утврђен овим законом, без овлашћења
Министарства (члан 9.).
(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном
казном у износу од 200 КМ до 1.000 КМ.
Члан 24.
(Врста и висина казне овлашћеној печаторезници)
Новчаном казном у износу од 150 КМ до 750 КМ
казниће се одговорно лице у овлашћеној печаторезници ако
изради печат по садржају, димензијама, броју примјерака или
од материјала супротно рјешењу Министарства (члан 11.).
Члан 25.
(Врста и висина казне правном лицу и одговорном лицу у
правном лицу због неуништавања неупотребљивог печата)
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 4.500 КМ
казниће се за прекршај правно лице ако не достави на уништење
неупотребљиви печат (члан 20.) или ако на прописан начин не
огласи нестали печат (члан 21.).
(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу у износу од 50 КМ до 450 КМ.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
(Рокови за доношење прописа)
(1) Влада Кантона, у року од 30 дана од дана ступања
на снагу овог закона, донијеће упутство из члана 22. овог
закона.
(2) Министар ће, у року од 30 дана од дана ступања на
снагу овог закона, донијети пропис из члана 11. став (2) и
упутство из члана 17. став (4) овог закона.
Члан 27.
(Примјена досадашњих прописа)
До дана доношења нових подзаконских прописа
примјењиваће се подзаконски прописи који су важили
до дана ступања на снагу овог закона, уколико нису у
супротности са овим законом.
Члан 28.
(Рок за израду печата)
Органи који имају право на печат, изузев органа чији
печати су већ израђени до дана ступања на снагу овог закона,
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а обликом и садржајем одговарају одредбама овог закона,
дужни су, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог
закона, поднијети писмени захтјев Министарству за израду
печата у складу са одредбама овог закона, те приликом
преузимања новог печата том Министарству предати све
старе печате са писменим захтјевом за њихово уништавање.
Члан 29.
(Рок за усклађивање општих аката са законом)
Органи из члана 2. став (2) овог закона ускладиће своја
општа акта уколико се истим уређује садржај, облик и начин
коришћења печата са овим законом у року од 30 дана од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 30.
(Престанак важења досадашњег закона)
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи
Закон о печату Тузланског кантона („Службене новине
Тузланско-подрињског кантона“, бр. 4/99 и 7/99 и „Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 7/04 и 8/10).
Члан 31.
(Ступање на снагу закона)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланскогкантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПредсједник
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштине Тузланског кантона
Скупштина
Број: 01-02-464-10/19
Тузла, 14.5.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона,
на сједници одржаној 14.5.2020. године, д о н о с и

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ШУМАМА
Члан 1.
У Закону о шумама („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 7/17), у члану 3. у тачки 6., иза ријечи
„шумско-привредне основе“ додају се ријечи „или
привременог годишњег плана господарења“.
У истом члану у тачки 17., иза ријечи „дуже од годину
дана“ ставља се тачка и брише остатак текста.
Члан 2.
У члану 4. став (2) мијења се и гласи:
„(2) Изузев од одредаба става (1) овог члана, ако
не постоје објективне могућности правовремене израде
нове шумско-привредне основе, државним и приватним
шумама може се господарити најдуже четири узастопне године
на основу привремених годишњих планова господарења.
Поступак доношења привременог годишњег плана господарења
за државне шуме је исти као и за шумско-привредне основе.
Привремени годишњи план господарења за приватне шуме
доноси министар на приједлог Кантоналне управе. Одредбе
привременог годишњег плана господарења су обавезне. Година
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извршења привременог годишњег плана господарења сматра се
годином извршења нове шумско-привредне основе.“
Члан 3.
У члану 8. у ставу (5), иза ријечи „шумско-привредном
основом“ додају се ријечи „или привременим годишњим
планом господарења,“.
Члан 4.
У члану 32. у ставу (4) иза ријечи “подразумијевају
се” додају се ријечи “израда привременог годишњег плана
господарења, вршење увида о стању на предметној парцели
и сачињавање записника о количини дрвне масе за дознаку
и сјечу,”.
Члан 5.
У члану 43. у ставу (1), иза ријечи „(са пратећим објектима),“
додају се ријечи „постављања оптичког спојног пута – кабла,“.
Члан 6.
У члану 45. у ставу (1), тачка е) мијења се и гласи:
„е) врши надзор над прикупљањем података и израдом
шумско-привредних основа и привремених годишњих
планова господарења за приватне шуме и надзор над
прикупљањем података за израду шумско-привредних основа
и привремених годишњих планова господарења за државне
шуме;“.
Члан 7.
У члану 50. у ставу (1) у тачки ц) у првом реду, иза
ријечи „шумско-привредних основа“ додају се ријечи „и
привремених годишњих планова господарења“.
У истом члану и ставу у тачки м) ријеч „шума“ замјењује
се ријечима „шумарства и ловства“.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и Херцеговине
Предсједник
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Скупштине Тузланског кантона
Број: 01-02-126-5/20
Тузла, 14.5.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.

509

На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог
Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона,
на сједници одржаној 14.5.2020. године, д о н о с и

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ
ГРАЂЕВИНА
Члан 1.
У Закону о условима и поступку легализације
бесправно изграђених грађевина („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 3/06, 1/07, 5/08, 10/11, 7/17 и 11/18),
у члану 5. у ставу (1), ријечи „до 31. маја 2019. године“
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замјењују се ријечима „до 31. маја 2021. године“.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Предсједник
Скупштина
Скупштине Тузланског кантона
Број: 01-02-125-4/20
Тузла, 14.5.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.

510

На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“, бр.
13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског
кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
14.5.2020. године, д о н о с и

ЗАКОН

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ,
НАСЉЕЂЕ И ПОКЛОН
Члан 1.
У Закону о порезу на имовину, насљеђе и поклон
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 14/09, 3/10, 4/10,
8/14 и 13/19), у члану 5. у ставу (1) иза тачке 3.е) додаје се
нова тачка ф), која гласи: „ф) за хибридна путничка и теретна
моторна возила 50% од износа утврђеног у тачки 3. а), б), ц)
и д)“.
Члан 2.
У члану 6. у тачки 5., ријечи „и д)“ замјењују се ријечима
„д) и ф)“.
Иза тачке 6. додаје се нова тачка 7., која гласи:
„7. власници путничких и теретних моторних возила на
електрични погон“.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Предсједник
Скупштина
Скупштине Тузланског кантона
Број: 01-02-142-4/20
Тузла, 14.5.2020. године

511

Жарко Вујовић, с.р.

На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 14.5.2020. године, д о н о с и
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ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ
И МУНИЦИЈИ
Члан 1.
У Закону о оружју и муницији („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 17/15, 5/16 и 17/17), у члану 44.
у ставу (1), иза броја „23.“ додаје се текст „или члана 79.“.
У ставу (3) истог члана, иза ријечи „одузетим“ додају
се ријечи „или предатим“.
Члан 2.
У члану 48. у ставу (2), иза ријечи „одузето“ додају се
ријечи „или предато“.
Члан 3.
У члану 63. у ставу (2), иза ријечи „коначно“ ставља се
тачка а остали дио текста брише се.
Члан 4.
У члану 79. став (1) брише се.
Досадашњи став (2) постаје став (1), у којем се иза
ријечи „издати“ додају ријечи „а захтјеви за продужење тих
оружних листова подносе се у року наведеном у оружном
листу“.
Иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Лица која у тренутку ступања на снагу овог закона
имају оружни лист за држање и ношење оружја, издат од
надлежног органа у Босни и Херцеговини, у складу са
Законом о набављању, држању и ношењу оружја и муниције
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 11/08, 14/09,
4/10, 11/11 и 17/13), а чији рок важења је истекао, могу
поднијети захтјев за издавање оружног листа у складу са
овим законом, најкасније у року 90 дана од дана ступања
на снагу овог Закона, изузев ималаца оружја чије је оружје
уништено или продато.“
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босна и ХерцеговинаТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Предсједник
Скупштина
Скупштине Тузланског кантона
Број: 01-02-184-5/20
Тузла, 14.5.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.

512

На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 14.5.2020. године, д о н о с и

ОДЛУК У
Члан 1.
Одобрава се Одлука о измјени Програма суфинансирања
пројекта изградње канализације и водоснабдијевања општине
Челић.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босна и ХерцеговинаТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Предсједник
Скупштина
Скупштине Тузланског кантона
Број: 01-02-187-4/20
Тузла, 14.5.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.

513

На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), а у вези са чланом 12а.
Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), на
приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина Тузланског
кантона, на сједници одржаној 14.5.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Елабората о друштвено-економској
оправданости оснивања Јавне установе
Основна музичка школа Грачаница
I
Усваја се Елаборат о друштвено-економској оправданости
оснивања Јавне установе Основна музичка школа Грачаница.
II
Задужује се Министарство образовања и науке Тузланског
кантона да у року од 30 дана припреми нацрт Закона о оснивању
Јавне установе Основна музичка школа Грачаница и путем
Владе Тузланског кантона достави Скупштини Тузланског
кантона на разматрање.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босна и ХерцеговинаТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Предсједник
Скупштина
Скупштине Тузланског кантона
Број: 01-02-292-4/20
Тузла, 14.5.2020. године

Жарко Вујовић, с.р.

514

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (”Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 42. став (4)
Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину
(”Службене новине Тузланског кантона”, број: 16/19) и чланом
59. став (3) Закона о буџетима у Федерацији БиХ (”Службене
новине Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,
102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 16/19),
између буџетских корисника у дијелу распореда расхода из
буџета (извор 10) у износу од 2.670.000,00 КМ.
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II.
Прерасподјела планираних расхода извршит ће се на следећи начин:
на терет потрошачких мјеста и економских кодова:
Потрошачко
мјесто

11010003

11010005

11040001

11070001

Буџетски корисник/
Субопис потрошачког
аналитика
мјеста

Текући трансфери другим нивоима власти

614300

Текући трансфери непрофитним
организацијама

78.000,00

614500

Субвенције приватним предузећима и
предузетницима

24.500,00

614300

Текући трансфери непрофитним
организацијама

10.000,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

50.000,00

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

1.600,00

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

2.360,00

АА0003

611200

Регрес за годишњи одмор

612100

Доприноси послодавца

611100

Бруто плате и накнаде плата

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

1.300,00

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

4.914,00

АА0003

611200

Регрес за годишњи одмор

612100

Доприноси послодавца

613900

Посебна накнада на доходак за заштиту од
природних и других несрећа (нето плата)

611100

Бруто плате и накнаде плата

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

АА0003

611200

Регрес за годишњи одмор

612100

Доприноси послодавца

613900

Посебна накнада на доходак за заштиту од
природних и других несрећа (нето плата)

611100

Бруто плате и накнаде плата

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

2.880,00

612100

Доприноси послодавца

3.190,00

613100

Путни трошкови

613200

Издаци за енергију

613300

Издаци за комуникацију и комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

2.000,00

613700

Издаци за текуће одржавање

5.000,00

614100

Текући трансфери другим нивоима власти

Удружење за развој
НЕРДА

Уред Премијера

АА0008

11080001

Уред Владе

АА0008

12010001

15010001

Уред за
заједничке послове
kантоналних органа

Министарство
правосуђа и управе

Износ

614100
Трошкови
манифестација

Комисија за
концесије

Економски код

7.500,00

900,00
6.000,00
77.336,00

950,00
8.120,00
227,00
22.489,00
400,00
1.512,00
475,00
2.361,00
96,00
30.400,00
800,00

200,00
2.000,00
10.400,00

44.863,00
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15020001

Кантонални суд Тузла

613900

Уговорене и друге посебне услуге

82.000,00

15030001

Општински суд Тузла

613900

Уговорене и друге посебне услуге

29.058,00

15030002

Општински суд
Живинице

613900

Уговорене и друге посебне услуге

20.000,00

15030003

Општински суд
Градачац

613900

Уговорене и друге посебне услуге

10.000,00

15030006

Општински суд
Лукавац

613900

Уговорене и друге посебне услуге

15.000,00

15030007

Општински суд
Бановићи

613300

Издаци за комуникацију и комуналне услуге

12.000,00

15030009

Општински суд
Сребреник

613300

Издаци за комуникацију и комуналне услуге

11.000,00

15040001

Кантонално
тужилаштво Тузла

613900

Уговорене и друге посебне услуге

35.000,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

2.450,00

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

9.261,00

АА0003

611200

Регрес за годишњи одмор

2.375,00

612100

Доприноси послодавца

10.600,00

613900

Уговорене и друге посебне услуге

47.000,00

613900

Посебна накнада на доходак за заштиту од
природних и других несрећа (нето плата)

611100

Бруто плате и накнаде плата

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

АА0003

611200

Регрес за годишњи одмор

612100

Доприноси послодавца

613100

Путни трошкови

400,00

613300

Издаци за комуникацију и комуналне услуге

600,00

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

720,00

613500

Издаци за услуге превоза и горива

800,00

613700

Издаци за текуће одржавање

613800

Издаци осигурања, банковних услуга и услуга
платног промета

613900

Уговорене и друге посебне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

300,00

613600

Унајмљивање имовине, опреме и
нематеријалне имовине

400,00

ЈАX100

614300

Текући трансфери непрофитним организацијамаТрошкови за неосигурана лица са ТК

ЈАX200

614300

Текући трансфери непрофитним
организацијама- Трошкови за мртвозорство

611100

Бруто плате и накнаде плата

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

16010001

Министарство
финансија

АА0008

18010001

19010001

20010001

Министарство
просторног уређења
и заштите околице

Министарство
здравства

Министарство за
борачка питања

101.300,00

450,00
42.483,00
770,00
4.554,00
856,00
4.721,00

1.257,00
300,00
1.700,00

232.596,00
5.000,00
18.730,00
495,00
2.070,00
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АА0003

20010002

22010001

611200

Регрес за годишњи одмор

612100

Доприноси послодавца

614100

Текући трансфери другим нивоима власти

90.000,00

614200

Текући трансфери појединцима

20.000,00

614200

Текући трансфери појединцима

20.000,00

614300

Текући трансфери непрофитним
организацијама

10.000,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

19.000,00

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

АА0003

611200

Регрес за годишњи одмор

612100

Доприноси послодавца

1.995,00

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

2.700,00

613500

Издаци за услуге превоза и горива

1.550,00

613900

Посебна накнада на доходак за заштиту од
природних и других несрећа (нето плата)

614100

Текући трансфери другим нивоима власти

36.000,00

614200

Смјештај предсколске дјеце уз осигурану
исхрану

84.000,00

614200

Текући трансфери појединцима

90.000,00

614300

Текући трансфери непрофитним
организацијама

10.000,00

614200

Текући трансфери појединцима

30.000,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

45.000,00

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

612100

Доприноси послодавца

4.500,00

614100

Текући трансфери другим нивоима власти

4.400,00

613900

Уговорене и друге посебне услуге

614200

Текући трансфери појединцима

Допунска права
из БИЗ и остала
издвајања за
кориснике БИЗ-а

Министарство
трговине, туризма и
саобраћаја

АА0008
23010001
23020012

23020016

23020019

23040003

24010018

24010019

Министарство за рад,
социјалну политику и
повратак
Заштита породица са
дјецом
Обавезно
здравствено
осигурање лица у
стању социјалне
потребе
Субвенције трошкова
превенције,
рехабилитације и
ресоцијализације
овисности о дрогама

НАД216

Обавезно здравствено
осигурање расељених
социјално угрожених
лица

Министарство
образовања и науке

Наука

614300
615300

24010021

Кантонална
такмичења ученика

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

Текући трансфери непрофитним
организацијама
Капитални трансфери непрофитним
организацијама

475,00
1.970,00

550,00
2.079,00
475,00

40,00

4.000,00
15.000,00

20.000,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00

821500

Набавка сталних средстава у облику права

20.000,00

613500

Издаци за услуге превоза и горива

3.000,00

613900

Уговорене и друге посебне услуге

9.630,00

Понедељак, 01. 06. 2020. год.

24010022

24010023

24010024

24010026

29010001

30010001

31010001

32010002

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Имплементација
акционог плана
о образовним
потребама Рома и
осталих националних
мањина

614200

Текући трансфери појединцима

613900

Уговорене и друге посебне услуге

614100

Текући трансфери другим нивоима власти

614500

Субвенције приватним предузећима и
предузетницима

615100

Капитални трансфери другим нивоима власти

614300

Текући трансфери непрофитним
организацијама

50.000,00

614200

Текући трансфери појединцима

20.000,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

22.810,00

612100

Доприноси послодавца

29.620,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

10.435,00

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

1.116,00

612100

Доприноси послодавца

1.000,00

613100

Путни трошкови

613300

Издаци за комуникацију и комуналне услуге

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613800

Издаци осигурања, банковних услуга и услуга
платног промета

613900

Уговорене и друге посебне услуге

10.000,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

28.000,00

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

1.440,00

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

6.120,00

612100

Доприноси послодавца

2.940,00

613100

Путни трошкови

1.400,00

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

613500

Издаци за услуге превоза и горива

613800

Издаци осигурања, банковних услуга и услуга
платног промета

613900

Уговорене и друге посебне услуге

36.000,00

614200

Текући трансфери појединцима

20.000,00

614300

Текући трансфери непрофитним
организацијама

120.000,00

Предшколски одгој и
образовање

Субвенционирање
трошкова исхране и
смјештаја студената
Стипендирање
ученика средњих
школа за дефицитарна
занимања

Кантонална управа
за инспекцијске
послове

Педагошки завод
Тузланског кантона

Министарство
привреде

Тјелесна култура и
спорт

Број 8 - Странa 827

4.000,00

500,00
25.000,00
5.000,00
120.000,00

300.193,00

2.000,00

270,00

600,00
3.000,00
600,00
1.000,00
300,00

713,00
1.000,00
200,00

Број 8 - Странa 828

32010003

Манифестације
културе од интереса
за Тузлански кантон

32010004

Подршка младима

32020001

32020002

32020003

32020004

ЈУ Народна и
универзитетска
библиотека Тузла

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
614400

Субвенције јавним предузећима

5.000,00

614300

Текући трансфери непрофитним
организацијама

20.000,00

613900

Уговорене и друге посебне услуге

5.000,00

614200

Текући трансфери појединцима

30.000,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

18.600,00

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

1.035,00

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

4.500,00

613300

Издаци за комуникацију и комуналне услуге

1.200,00

613700

Издаци за текуће одржавање

259,00

613800

Издаци осигурања, банковних услуга и услуга
платног промета

348,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

612100

Доприноси послодавца

878,00

613100

Путни трошкови

200,00

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

200,00

613500

Издаци за услуге превоза и горива

100,00

613700

Издаци за текуће одржавање

1.000,00

613900

Уговорене и друге посебне услуге

1.800,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

3.000,00

612100

Доприноси послодавца

3.000,00

613600

Унајмљивање имовине, опреме и
нематеријалне имовине

3.700,00

613900

Уговорене и друге посебне услуге

5.000,00

611100

Бруто плате и накнаде плата

4.000,00

АА0001

611200

Накнаде за превоз са посла и на посао

1.000,00

АА0002

611200

Накнаде за топли оброк током рада

3.000,00

613100

Путни трошкови

4.000,00

613300

Издаци за комуникацију и комуналне услуге

1.000,00

613400

Набавка материјала и ситног инвентара

7.000,00

ЈУ Музеј Источне
Босне

ЈУ Архив Тузланског
кантона

ЈУ Народно
позориште Тузла

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

УКУПНО

12.640,00

27.000,00
900,00

2.670.000,00

у корист потрошачког мјеста и економског кода:
Буџетски корисник/
Потрошачко
Субопис потрошачког
мјесто
аналитика
мјеста
31010003

Подршка развоју
Кантона

614500

Економски код

Износ

Субвенције приватним подузећима и
подузетницима

2.670.000,00

Понедељак, 01. 06. 2020. год.
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III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство привреде и буџетски корисници
из тачке II ове одлуке.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство образовања и науке и ЈУ ОШ
„Вишћа“ Живинице.

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

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-11-8473/20
Тузла, 28.04.2020. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-7581-2/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

516

515

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 29. став (2) Закона о
извршењу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 16/19), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 11. Закона о
оснивању Јавне установе Служба за запошљавање Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 11/01 и
8/14), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о усмјеравању донације у Буџет Тузланског кантона за
2020. годину

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
Служба за запошљавање Тузланског кантона

I
Одобрава се усмјеравање донације у Буџет Тузланског
кантона за 2020. годину, у сврху реализације пројекта
“Реконструкција столарије и централног гријања на централном
објекту ЈУ ОШ „Вишћа“ Живинице“ за ЈУ ОШ „Вишћа“
Живинице, потрошачко мјесто – 24020064 у износу од
85.125,54 КМ, додијељене од стране Амбасаде Јапана у Босни
и Херцеговини.

I
Селма Делић разрјешава се дужности чланова Управног
одбора Јавне установе Служба за запошљавање Тузланског
кантона, на лични захтјев.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
II
Донација из тачке I ове одлуке усмјерава се у Буџет Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тузланског кантона за 2020. годину у дијелу плана прихода
ВЛАДА
по основу донација, повећањем планираних прихода у
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
износу од 85.126,00 КМ на економском коду 722751 –
Број: 02/1-30-8121/20
Примљене намјенске донације непланиране у буџету.
Тузла, 28.04.2020. године
За износ средстава из тачке I ове Одлуке извршит ће
се повећање плана у дијелу распореда расхода/издатака 517
по основу примљених донација на потрошачком мјесту
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
24020064 – ЈУ ОШ „Вишћа“ Живинице, на економском кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
коду 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. Закона о
у износу од 85.126,00 КМ, функционални код 0912 у износу министaрским, владиним и другим именовањима Федерације
од 56.677,00 КМ и функционални код 0921 у износу од Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне
28.449,00 КМ.
и Херцеговине“, бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и
III
РЈЕШЕЊЕ
Оперативни план издатака на потрошачком мјесту
о привременом именовању чланова
24020064 – ЈУ ОШ „Вишћа“ Живинице повећава се за износ
Управног одбора Јавне установе
уплаћених средстава на депозитни рачун Тузланског кантона
Служба за запошљавање Тузланског кантона
у дијелу распореда расхода/издатака по основу примљених
донација, на економском коду 821600 – Реконструкција и
I
инвестиционо одржавање у износу од 85.125,54 КМ.
Санела Хусејновић именује се за чланова Управног
одбора Јавне установе Служба за запошљавање Тузланског
IV
Задужује се ЈУ ОШ „Вишћа“ Живинице да средства из кантона, до окончања поступка на основу којег ће се извршити
именовање новог Управног одбора у складу са законом, а
тачке I ове одлуке утроши до 31.12.2020. године.
најдуже на период од 90 дана.
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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-8121-1/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 24. и 25. Закона о државној служби
у Тузланском кантону (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 7/17, 10/17, 10/18 и 14/18), а у вези са
чланом 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 12/03, 34/03
и 65/13), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању директора Кантоналног Завода за
пружање правне помоћи
I
Суада Хећимовић, именује се за директора Кантоналног
Завода за пружање правне помоћи, на период од пет година,
почев од 04.05.2020. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1- 30-12659/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР ВЛАДЕ
Проф.др.Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 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 28.04.2020. године, д о
носи

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора Кантоналне
агенције за приватизацију Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Кантоналне агенције за
приватизацију Тузланског кантона, до окончања поступка
на основу којег ће се извршити именовање новог Управног
одбора у складу са законом, а најдуже три мјесеца, у
следећем саставу:
1. Хасан Османовић, предсједник
2. Емина Вејзовић - Мемић, члан
3. Дамир Шишић, члан

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

4. Алма Челиковић, члан
5. Халид Хаџић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-12707/20
Тузла, 28.04.2020. године

-ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Tулумовић, 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, 11/08, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 4. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерација Босне
и Херцеговине“,бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
ЈУ Одгојни центар Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор ЈУ Одгојни центар Тузланског
кантона, до окончања поступка на основу којег ће се извршити
именовање новог Управног одбора у складу са законом, а
најдуже три мјесеца, у следећем саставу:
1. Авдо Мемић, предсједник
2. Сабина Агић, члан
3. Јасмин Хусановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-1270-1/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

521

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о
основном одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о
носи

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора ЈУ
Основна школа „Сјењак“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Сјењак“
Тузла, на период најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Дамир Муратовић, предсједник
2. Алиса Милкунић, члан

Понедељак, 01. 06. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

3. Нермина Турсић-Селмановић, члан
4. Адмила Хасић, члан
5. Мирзета Јахић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-1/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

1. Јасенко Чомић, предсједник
2. Дамир Разић, члан
3. Садета Цена, члан
4. Алиса Омерчевић, члан
5. Сњежана Накичевић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-8/20
Тузла, 28.04.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Нови Град“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Нови Град“ Тузла, на период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:
1. Сабина Махмутбеговић, предсједник
2. Лејла Салкић, члан
3. Натира Хебиб, члан
4. Сулејман Љубовић, члан
5. Ифат Мумић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-7/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Крека“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Крека“ Тузла, на период најдуже до 90 дана у следећем
саставу:

Број 8 - Странa 831

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла,
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Славиновићи“ Тузла, на период најдуже до 90 дана
у следећем саставу:
1. Медина Реџић, предсједник
2. Медина Лолић, члан
3. Ахмо Ибишевић, члан
4. Аријана Садиковић, члан
5. Сенка Дервишевић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-11/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Центар“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Центар“ Тузлана период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:

Број 8 - Странa 832

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

1. Амила Шећербеговић, предсједник
2. Азра Ибрахимовић, члан
3. Самира Дорић, члан
4. Алмира Куносић, члан
5. Менсур Бегић, члан.

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

1. Лејла Механовић, предсједник
2. Андреана Хусејновић, члан
3. Мајда Штумпф-Џаферагић, члан
4. Џана Карахмет, члан
5. Ана Марија Мирашчић, члан.

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
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-8474-1/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

526

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

Број: 02/1-34-8474-9/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора ЈУ
Основна школа „Хусино“ Тузла

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Хусино“ Тузлана период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:

I

1. Давор Тараде, предсједник
2. Ален Хасанбашић, члан
3. Недим Сивчевић, члан
4. Индира Мешић, члан
5. Маријана Сабрановић, члан.

Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Јала“ Тузлана период најдуже до 90 дана у следећем
саставу:
1. Весна Јахић, предсједник
2. Мурис Механовић, члан
3. Аида Газибеговић, члан
4. Мелиса Јагањац, члан
5. Ерсија Мујединовић-Ашчерић, члан.

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
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-8474-7/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

Број: 02/1-34-8474-11/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

529

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пазар“ Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Миладије“ Тузлана период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Пазар“ Тузлана период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:

Понедељак, 01. 06. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

1. Маја Ћебић, предсједник
2. Ивана Живковић, члан
3. Наида Мркоњић, члан
4. Сенад Рехић, члан
5. Лејла Дивљак-Кустурица, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-12/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број 8 - Странa 833

школа „Горња Тузла“ Горња Тузла, Тузла на период најдуже
до 90 дана у следећем саставу:
1. Мухамед Мујкановић, предсједник
2. Мелика Касумовић, члан
3. Селма Кушљугић, члан
4. Един Кушмић, члан
5. Алма Хаџиабдић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-14/20
Тузла, 28.04.2020. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци, Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Пасци“ Пасци, Тузла, на период најдуже до 90 дана
у следећем саставу:
1. Муамера Хасанчевић, предсједник
2. Бењамин Смајловић, члан
3. Ивана Иванек, члан
4. Сенад Куљанчић, члан
5. Абдулах Ђуловић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-13/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Горња Тузла“ Горња Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Букиње“ Букиње, Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Букиње“ Букиње, Тузла на период најдуже до 90
дана у следећем саставу:
1. Емир Ризво, предсједник
2. Емир Лолић, члан
3. Амира Волић, члан
4. Захида Морић, члан
5. Јасмина Ибришевић-Бећировић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинeТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-15/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Градачац

Број 8 - Странa 834

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Иван Горан Ковачић“ Градачац, на период најдуже
до 90 дана у следећем саставу:
1. Енир Шакић, предсједник
2. Самир Хећимовић, члан
3. Мирзета Мехић, члан
4. Елвира Хрнић, члан
5. Негрин Авдић, члан.

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа„Сладна“ Сладна, Сребреник, на период најдуже до 90
дана у следећем саставу:
1. Дамир Нишић, предсједник
2. Бајро Имшировић, члан
3. Рефија Халиловић, члан
4. Дамир Крџић, члан
5. Мирела Ковачевић, члан.

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
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-8368/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Тојшићи“ Тојшићи, Калесија
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Тојшићи“ Тојшићи, Калесија, на период најдуже до
90 дана у следећем саставу:
1. Санел Хоџић, предсједник
2. Аднан Кулић, члан
3. Мирела Гутић, члан
4. Нијаз Дукић, члан
5. Един Шмигаловић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-3/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-8368-4/20
Тузла, 28.04.2020. године

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Сладна“ Сладна, Сребреник

Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“ Дубоки Поток,
Сребреник
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Дубоки Поток“ Дубоки Поток, Сребреник на период
најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Јасмин Шкахић, предсједник
2. Нермина Софтић, члан
3. Самед Ликић, члан
4. Сенија Џанић, члан
5. Селмир Бећировић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8482-9/20
Тузла, 28.04.2020. године

535

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

Понедељак, 01. 06. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Бријесница“ Бријесница Велика,
Добој Исток,
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Бријесница“ Бријесница Велика, Добој Исток, на
период најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Ибрахим Јахић, предсједник
2. Хамза Мешић, члан
3. Емира Карић, члан
4. Мерсед Омеровић, члан
5. Наида Османбеговић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-14/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Ораховица“ Ораховица Доња,
Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Ораховица“ Ораховица Доња, Грачаница на период
најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Сенад Кадић, предсједник
2. Мирсад Османбеговић, члан
3. Мерсед Спахић, члан
4. Мухамед Вехабовић, члан
5. Анела Муратовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8482-2/20
Тузла, 28.04.2020. године

538

Број 8 - Странa 835

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 540
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
РЈЕШЕЊЕ
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и
о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Миричина“ Миричина, Грачаница

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Миричина“ Миричина, Грачаница на период
најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Ријад Дугић, предсједник
2. Самир Дедић, члан
3. Хасија Кадић, члан
4. Вилдана Алић, члан
5. Амра Бараковић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8482-1/20
Тузла, 28.04.2020. године
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Горња Ораховица“ Горња
Ораховица, Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Горња Ораховица“ Горња Ораховица, Грачаница на
период најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Хасан Вехабовић, предсједник
2. Џенана Дедић, члан
3. Емира Ибрахимовић, члан
4. Маида Куртовић-Корић, члан
5. Ален Џафић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-8482-3/20
Тузла, 28.04.2020. године

Број 8 - Странa 836

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Шерићи“ Шерићи, Живинице

Понедељк, 01. 06. 2020. год.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Вишћа“ Вишћа, Живинице

I
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Шерићи“ Шерићи, Живинице, на период најдуже до школа „Вишћа“ Вишћа, Живинице, на период најдуже до 90
90 дана у следећем саставу:
дана у следећем саставу:
1. Нермин Чаушевић, предсједник
1. Наташа Марошевић, предсједник
2. Недим Клапић, члан
2. Маја Мушић, члан
3. Алмир Накичевић, члан
3. Сенада Мешић, члан
4. Халида Пепић, члан
4. Сенад Бркић, члан
5. Јасмина Камберовић, члан.
5. Адиса Нухановић, члан.
II
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
Рјешење
ступа
на
снагу
даном
доношења и биће објављено
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-12/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

542

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8482-6/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

544

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Дубраве“ Дубраве Доње, Живинице

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Бановићи“ Бановићи

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Дубраве“ Дубраве Доње, Живинице на период најдуже
до 90 дана у следећем саставу:

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Бановићи“ Бановићи, на период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:

1. Елмир Кривалић, предсједник
2. Субхија Ашчић, члан
3. Емир Џамбеговић, члан
4. Фадила Халилчевић, члан
5. Халид Алибашић, члан.

1. Амир Бригић, предсједник
2. Елдина Хусић, члан
3. Џемал Бабић, члан
4. Мустафа Маљишевић, члан
5. Сенад Мујезиновић, члан.

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
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-8474-10/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

Број: 02/1-34-8368-6/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Понедељак, 01. 06. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

Број 8 - Странa 837

547

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Трештеница“ Трештеница,
Бановићи

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Прокосовићи“ Прокосовићи,
Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Трештеница“ Трештеница, Бановићи на период
најдуже до 90 дана у следећем саставу:

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Прокосовићи“ Прокосовићи, Лукавац на период
најдуже до 90 дана у следећем саставу:

1. Алемдар Авдић, предсједник
2. Мелиса Демировић, члан
3. Велида Мехмедановић, члан
4. Фатима Имамовић, члан
5. Јасминка Шарић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеTУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-4/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

1. Аднан Османовић, предсједник
2. Анел Османовић, члан
3. Елвиса Мемић, члан
4. Рејха Алић, члан
5. Лејла Хусић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-3/20
Тузла, 28.04.2020. године

546

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

548

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Добошница“ Добошница, Лукавац

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“ Лукавац

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Добошница“ Добошница, Лукавац, на период
најдуже до 90 дана у следећем саставу:

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Лукавац Мјесто“ Лукавацна период најдуже до 90
дана у следећем саставу:

1. Јасмина Ћатић, предсједник
2. Мерима Омердић, члан
3. Невзад Јусуфовић, члан
4. Мирела Михајловић, члан
5. Дениса Хусић, члан.

1. Нусрет Куртић, предсједник
2. Амела Крњић, члан
3. Ријада Осмић, члан
4. Зумрета Дајџић, члан
5. Елвир Хоџић, члан.

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

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-8368-5/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р

Број: 02/1-34-8482/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.

Број 8 - Странa 838

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

551

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, Челић,

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Челић“ Челић

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Хумци“ Хумци, Челић, на период најдуже до 90 дана
у следећем саставу:

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна школа
„Челић“ Челић на период најдуже до 90 дана у следећем саставу:

1. Нермин Адемовић, предсједник
2. Самид Латифовић, члан
3. Мурвета Сукановић, члан
4. Насиха Мујчиновић, члан
5. Ахмет Шерифовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-13/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

1. Неџад Узејровић, предсједник
2. Армин Бешић, члан
3. Зекија Хрустановић, члан
4. Адела Малкић, члан
5. Мелиха Жутић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-5/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

552
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 101. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи, Челић
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
школа „Вражићи“ Вражићи, Челић, на период најдуже до
90 дана у следећем саставу:
1. Мехмед Кахримановић, предсједник
2. Недим Куцаловић, члан
3. Енес Ајановић, члан
4. Амира Фишековић, члан
5. Ешефа Салиховић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-2/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња рударска школа Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита
средња рударска школа Тузла, на период најдуже до 90 дана
у следећем саставу:
1. Сеид Ножиновић, предсједник
2. Харис Смајловић, члан
3. Елведин Биједић, члан
4. Бегзада Ћосић, члан
5. Едвард Софтић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-2/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Понедељак, 01. 06. 2020. год.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“ Тузла

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија
„Исмет Мујезиновић“ Тузла, на период најдуже до 90 дана
у следећем саставу:

I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња хемијска
школа Тузла, на период најдуже до 90 дана у следећем саставу:

1. Мирел Мишковић, предсједник
2. Алмир Хрњић, члан
3. Едина Атиковић, члан
4. Сенада Мустафић, члан
5. Миља Јогунчић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8368-9/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

1. Вања Бајрами, предсједник
2. Аида Синановић, члан
3. Алмир Азабагић, члан
4. Јасна Рахимић, члан
5. Елведин Шарић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено
у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-16/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

556
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Средња економско-трговинска школа Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Средња
економско-трговинска школа Тузла, на период најдуже до
90 дана у следећем саставу:
1. Елмедина Хусагић, предсједник
2. Емир Јахић, члан
3. Кенан Накичевић, члан
4. Амела Шехић, члан
5. Исмет Калић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474-6/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита
средња електротехничка школа Тузла, на период најдуже до 90
дана у следећем саставу:
1. Адиса Мехић, предсједник
2. Мирза Јаровић, члан
3. Џенан Ђипа, члан
4. Салих Сарачевић, члан
5. Шејла Карамехмедовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8482-4/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број 8 - Странa 840

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

557

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
саобраћајна школа Тузла, на период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:
1. Амела Бајровић, предсједник
2. Емина Рамић, члан
3. Шефик Шарић, члан
4. Анида Шехановић, члан
5. Нермина Јахић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8482-5/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

558

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о
средњем образовању и одгоју („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Гимназија „Меша
Селимовић“ Тузла, на период најдуже до 90 дана у следећем
саставу:
1. Зијад Бабајић, предсједник
2. Мелада Хусеинагић, члан
3. Алма Бербић, члан
4. Амира Хасић, члан
5. Маида Мишковић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8482-8/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Понедељк, 01. 06. 2020. год.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем
образовању и одгоју (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19) и чланом 18. Закона о измјенама
и допунама Закона о средњем образовању и одгоју(“Службене
новине Тузланског кантона”, број: 14/19), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 28.04.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа „Муса Ћазим Ћатић“
Кладањ
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња школа
„Муса Ћазим Ћатић“ Кладањ, на период најдуже до 90 дана
у следећем саставу:
1. Армин Кадрић, предсједник
2. Муриз Хајдаревић, члан
3. Алма Мухић, члан
4. Алиса Салиховић, члан
5. Ернад Бехлуловић, члан.
II
Именовањем привременог Школског одбора, престаје
мандат Школском одбору утврђен Рјешењем Владе Тузланског
кантона,број: 02/1-34-12708/16 од 28.06.2016. године.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8474/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

560

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита
средња школа Живинице, на период најдуже до 90 дана у
следећем саставу:
1. Нусрет Абаџић, предсједник
2. Елдин Чокић, члан
3. Џенан Хасанагић, члан
4. Азра Мехић, члан
5. Ајша Аљић, члан.

Понедељак, 01. 06. 2020. год.
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Број 8 - Странa 841

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
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА

Број: 02/1-34-8474-8/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

Број: 02/1-34-8368-10/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.

563
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Гимназија Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Гимназија
Живинице, на период најдуже до 90 дана у следећем саставу:
1. Мирела Шабановић, предсједник
2. Тања Павловић, члан
3. Сабина Хаџић-Ћосић, члан
4. Максуда Муратовић Смоло, члан
5. Ерна Лучић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-8482-7/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 126. Закона о средњем
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 и 14/19), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска школа
Лукавац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Мјешовита
средња економско-хемијска школа Лукавац, на период најдуже
до 90 дана у следећем саставу:
1. Шехида Мујић, предсједник
2. Мерсиха Карић, члан
3. Нихрета Фркић, члан
4. Нермин Мустајбашић, члан
5. Идин Морањкић, члан.

На основу члана 5. Закона о Влади Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05, 11/06,
13/11 и 15/17), а у вези са чланом 69. став (1) тачка 24. и чланом
77. став (2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2020. годину („Службене новине Тузланског кантона“, број:
16/19), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
28.04.2020. године, доноси

ПРОГРАМ

о утврђивању услова, критерија и поступака за
расподјелу средстава Буџета Тузланског кантона
за 2020. годину „Подршка повратку прогнаних лица“
I
Овим програмом утврђују се услови, критерији и
поступак расподјеле средстава Буџета Тузланског кантона
за 2020. годину - Подршка повратку прогнаних лица
(у даљем тексту: Програм) у износу од 480.200,00 КМ
(словима: четиристотинеосамдесетхиљададвијестотине
конвертибилних марака).
II
Програм расподјеле средстава обухвата:
- помоћ другим нивоима власти у случају потреба за
хитним интервенцијама у зонама повратка и колективним
центрима
200.000,00 КМ
- пројекти одрживог повратка
260.200,00 КМ
- суфинансирање трошкова реадмисије рањивих
реадмисираних лице које се враћају по основу споразума о
реадмисији
20.000,00 КМ.
III
Средства из тачке II став 1. алинеја 1. предвиђена за
„Помоћ другим нивоима власти у случају потребе за хитним
интервенцијама у зонама повратка и колективним центрима“
додјељиваће се општинама/граду/удружењу за рјешавање
проблема у зонама повратка и колективним насељима гдје
бораве расељена лица.
Услови за додјелу средстава:
- да се ради о мјесним заједницама/насељима/удружењима
у којима живе, односно, чији су чланови повратници или
- да се ради о колективним насељима у којима је потребна
интервенција на инфраструктурним објектима и објектима
колективог становања.
Министарство за рад, социјалну политику и повратак
(у даљем тексту: Министарство) ће oдлуком дефинисати
висину донације по захтијеву општине/града/мјесне заједнице/
удружења за ове намјене.
Уз захтјев општине/градови/мјесне заједнице/удружења
обавезни су испунити основне критерије и доставити следећу
пратећу документацију:
- писмени захтјев мјесне заједнице или насеља/удружења
упућен општини/граду или захтјев општине/града у име мјесне
заједнице/удружења,
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- сагласност општине/града по поднесеном захтјеву,
- доказ издат од општине/града да се ради о повратничком
насељу или колективном центру и
- предрачун који се тиче вриједности планираних радова.
Министарство ће вршити одабир корисника средстава
на основу следећих посебних критерија:
- број мјесних заједница/насеља који повезује кориснике
пројекта,
- број повратника/расељених лица, корисника пројекта,
- суфинансирање пројекта из других извора,
- оцјена друштвене важности пројекта.
Министарство доноси oдлуку у којој ће одредити висину
финансијских средстава на основу достављене документације.
При доношењу одлука Министарство ће водити рачуна о
Закључку Владе Тузланског кантона, број: 02/1-05-36064/19
од 10.12.2019. године. На oдлуку Министарства, Влада
Тузланског кантона даје сагласност.
Рок за правдање утрошка одобрених средстава утврдиће
се Одлуком о одобравању средстава.
IV
Средства из тачке II став 1. алинеја 2. предвиђена за
„Пројекте одрживог повратка“ у реализацији Министарства
за рад, социјалну политику и повратка у износу од 260.200,00
КМ биће распоређена као помоћ повратницима на подручју
Тузланског кантона и лицима која су имала статус расељеног
лица на подручју Тузланског кантона, а вратила се у своја
пријератна пребивалишта.
Средства су намјењена за реализацију самосталних
пројеката у износу до 6.000,00 КМ по појединцу.
Одабир корисника вршиће Министарство путем јавног
позива.
Услови:
- попуњен пријавни образац,
- да се ради о повратнику,
- да је имао статус расељеног лица на подручју Тузланског
кантона прије повратка у пријератно мјесто пребивалишта, као
и статус расељеног лица на подручју Републике Српске прије
повратака на подручје Тузланског кантона,
- да је приложена пројектна идеја за коју се тражи донација и
- да повратник и чланови његовог домаћинства у задњих
5 година од дана објаве Јавног позива у 2020. години нису
примили донацију на име одрживог повратка од стране
ресорног Министарства.
Критерији на основу којих се врши бодовање
поднесених захтјева, утврдиће се Правилником о утврђивању
услова, критерија и поступка за одабир корисника донација у
финансијским средствима на име одрживог повратка који ће
након доношења овог програма, који ће израдити надлежни
помоћник министра, а донијети министар за рад, социјалну
политику и повратак у Влади Тузланског кантона, а на исти
сагласност даје Влада Тузланског кантона. Број корисника
који могу добити финансијска средства је максимално до
пет (5) по једној општини/граду. Уколико нема довољан број
пријава из других општина/града, максималан број донација
по једној општини/граду се може повећати сразмјерно
средствима која су остала нераспоређена сразмјерно броју
уредно поднесених пријава по општини/граду.
V
Средства из тачке II став 1. алинеја 3. предвиђена овим
програмом могу користити градови и општине Тузланског
кантона, који уз захтјев за суфинансирање трошкова
реадмисије рањивих реадмисираних лица која се враћају по
основу Споразума о реадмисији приложе валидне доказе да
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су извршила реадмисију рањивог реадмисираног лица или
више њих који се враћају по основу Споразума о реадмисији.
Под валидним доказима сматрају се:
1. Захтјев за суфинансирање трошкова,
2. Наративни извјештај града или општине о извршеној
реадмисији на подручју Тузланског кантона и
3. Валидни рачуни којима се доказују настали трошкови
при реадмисији рањивог реадмисираног лица или више њих
који се враћају по основу споразума о реадмисији, наведени
у наративном извјештају.
Министарство ће одредити висину финансијских
средстава на основу достављене документације. Средства за
трошкове реадмисије рањивих реадмисираних лица, користиће
се на основу Одлуке Министарства о суфинансирању трошкова
реадмисије рањивих реадмисираних лица која се враћају по
основу споразума о реадмисији у 2020. години. Министарство
ће доносити oдлуке о суфинансирању трошкова реадмисије
по овом Програму по приспјелим захтјевима градова и
општина све до потпуног утрошка средстава предвиђених
Програмом. Кантонални координатор за питање реадмисије
као поступајући државни службеник подноси годишњи
извјештај о своме раду министру до задњег дана јануара
наредне календарске године након што на исти да сагласност
и прими га на знање надлежни помоћник министра. Исти
годишњи извјештај о раду и утрошку буџетских средстава за
ове намјене кантоналног координатора за питање реадмисије
доставља се на знање и Влади Тузланског кантона.
VI
Средства за намјене из тачке II овог програма утврђена
су у 23 раздјелу Буџета Тузланског кантона за 2020. годину,
глава 04, потрошачко мјесто 0001 – Подршка повратку
прогнаних лица, економски код:
- за средства из тачке II став 1. алинеја 1. - 615100 Капитални трансфери другим нивоима власти,
- за средства из тачке II став 1. алинеја 2. - 614200 Текући трансфери појединцима и
- за средства из тачке II став 1. алинеја 3. - 614100 Текући трансфери другим нивоима власти.
VII
За извршење овог програма задужују се Министарство за
рад, социјалну политику и повратак и Министарство финансија
у складу са одредбама Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2020. годину.
VIII
Програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен
у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦГЕОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-4387/20
Тузла, 28.04.2020. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Проф. др. Денијал Тулумовић, с.р
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 9/15,
6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Министарство образовања и науке Тузланског кантона доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Наставног плана и програма за осми (VIII) разред деветогодишње основне школе
Члан 1.
У Наставном плану и програму за осми (VIII) разред деветогодишње основне школе („Службене новине Тузланског
кантона“, бр. 14/10, 10/11 и 11/18), тачка III. мијења се и гласи:
„III
Наставни план и програм за осми (VIII) разред деветогодишње основне школе обухвата следеће наставне предмете:
Рб.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

Седмични број
Годишњи број
наставних часова наставних часова

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.

Босански, Хрватски и Српски језик и књижевност

4

140

2.

Први страни језик

2

70

3.

Други страни језик

2

70

4.

Математика

4

140

5.

Физика

2

70

6.

Биологија

1

35

7.

Географија/Земљопис

2

70

8.

Историја/Повијест

2

70

9.

Техничка култура

1

35

10.

Информатика

1

35

11.

Хемија/Кемија

2

70

12.

Музичка/Глазбена култура

1

35

13.

Ликовна култура

1

35

14.

Тјелесни и здравствени одгој

2

70

Вјеронаука/Религијска култура

1

35

УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

28

980

Факултативна настава

1

35

Ваннаставне активности

2

70

Одјељенска заједница

1

35

УКУПНО

32

1120

ИЗБОРНО-ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
15.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ-ОДГОЈНО
ОБРАЗОВНОГ РАДА

Члан 2.
Одлука о измјени и допуни Наставног плана и програма за осми (VIII) разред деветогодишње основне школе ступа на
снагу даном објављивања у “Службеним новинама Тузланског кантона“, а примјењиваће се од школске 2020./2021. године.
Босна и Херцеговина
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-34-10302/20
Тузла, 19.05.2020. године

МИНИСТРИЦА
Фахрета Брашњић, проф., с.р.
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Тузланског канотна“, бр. 9/15,
6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Министарство образовања и науке
Тузланског кантона доноси

ИЗМЈЕНУ
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На основу члана 32. став (3) Закона о основном одгоју
и образовању („Службене новине Тузланског канотна“, бр.
9/15, 6/16, 14/18, 14/19 и 6/20), Министарство образовања и
науке Тузланског кантона доноси

ИЗМЈЕНУ

Наставног плана и програма за први (I) разред
деветогодишње основне школе

Наставног плана и програма за други (II) разред
деветогодишње основне школе

I.
У Наставном плану и програму за први (I) разред
деветогодишње основне школе („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 11/04, 11/09 и 5/17), у тачки III,
у табели под редним бројем 7. колона „Обавезни наставни
предмети“ ријеч „Страни“ мијења се ријечју „Енглески“.

I.
У Наставном плану и програму за други (II) разред
деветогодишње основне школе („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 6/05, 11/09 и 5/17), у тачки III, у
табели под редним бројем 7. колона „Обавезни наставни
предмети“ ријеч „Страни“ мијења се ријечју „Енглески“.

II.
Измјена Наставног плана и програма за први (I)
разред деветогодишње основне школе ступа на снагу даном
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“,
а примјењиваће се од школске 2020/2021. године.

II.
Измјена Наставног плана и програма за други (II)
разред деветогодишње основне школе ступа на снагу даном
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“,
а примјењиваће се од школске 2021/2022. године.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке

Број: 10/1-34-10153/20
Тузла, 18.05.2020. године.

МИНИСТРИЦА
Фахрета Брашњић, проф., с.р.

Број: 10/1-34-10153-1/20
Тузла,18.05.2020. године.

М И Н И С Т Р И ЦА
Фахрета Брашњић, проф.,с.р.
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На основу члана 8. Уредбе о начину и поступку утврђивања плата, накнадама и другим материјалним правима
службеника и намјештеника у органима управе („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05,
13/05, 11/09, 6/10, 3/11, 5/11, 6/11, 9/16 и 2/19), министар правосуђа и управе Тузланског кантона доноси

Правилник

о измјени Правилника о основама и мјерилима за утврђивање плата и других личних примања радника судова
Тузланског кантона и Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона
Члан 1.
Члан 5. Правилника о основама и мјерилима за утврђивање плата и других личних примања радника судова Тузланског
кантона и Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 7/04, 6/07, 1/08, 11/09
и 2/19) мијења се и гласи:
„Члан 5.
Полазећи од критерија из члана 4. овог правилника, послови и задаци запослених у судовима и Тужилаштву групишу
се у групе са утврђеним коефицијентом за сваку групу како слиједи:
1. За државне службенике:
- секретар Кантоналног суда, секретар Кантоналног тужилаштва (архивар) и секретар општинског суда..................6,20
- шеф унутрашње организационе јединице.........................................................................................................................4,50
- стручни савјетник................................................................................................................................................................4,10
- виши стручни сарадник.......................................................................................................................................................3,90
- земљишно-књижни референт и стручни сарадник коме није повјерено вршење судске функције............................3,70
2. За намјештенике са вишом школском спремом:
- шеф унутрашње организационе јединице.........................................................................................................................3,20
- виши самостални референт................................................................................................................................................3,10
- самостални референт...........................................................................................................................................................3,00
3. За намјештенике са средњом стручном спремом, ВКВ и КВ:
- шеф унутрашње организационе јединице ........................................................................................................................2,80
- виши референт / ВКВ радник.............................................................................................................................................2,70
- референт / КВ радник..........................................................................................................................................................2,60
4. За намјештенике са средњом школом:
- помоћни радник / НК радник..............................................................................................................................................1,85
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Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Тузланског кантона, а примјењиваће се од
01.04.2020. године и биће објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцгеовина
-Федерација Босне и ХерцеговинеТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство правосуђа и управе
Број: 06/1-11-8012-1/20
Тузла, 20.02.2020.године
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Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Број: У-48/19
Сарајево, 21.04.2020. године
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине,
одлучујући о предоченом уставном питању Врховног суда
Федерације Босне и Херцеговине за утврђивање уставности
члана 9. став 2. Закона о измјенама и допунама Закона о рад,
на основу члана IV.Ц.3.10.(4). Устава Федерације Босне и
Херцеговине, на сједници без јавне расправе одржаној дана
21.04.2020. године донио је

ПРЕСУДУ

У односу на постављено уставно питање, дјеловање
Пресуде број: У-16/18, од 26.02.2020. године („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 23/20) је, да се члан 9. став
2. Закона о измјенама и допунама Закона о раду („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 89/18) не примјењује у
започетим, а незавршеним предметима пред редовним
судовима у Федерацији Босне и Херцеговине, те се исти имају
окончати у складу са чланом 114. Закона о раду („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 26/16).
Обуставља се поступак по постављеном уставном
питању Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине
везано за утврђивање уставности члана 9. став 2. Закона о
измјенама и допунама Закона о раду („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 89/18), јер је Уставни суд Федерације
Босне и Херцеговине у Пресуди број: У-16/18, од 26.02.2020.
године утврдио да исти није у складу са Уставом Федерације
Босне и Херцеговине.
Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације
БиХ“ и свим службеним гласилима кантона у Федерацији
Босне и Херцеговине.

Образложење
1. Предмет захтјева и подносилац захтјева
Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: подносилац захтјева) је поднеском број: 070-0-Су19-000980, од 29.10.2019. године, који је запримљен дана
28.11.2019. године, а допуњен и прецизиран дана 16.12.2019.
године, Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Уставни суд Федерације) предочио уставно
питање – оцјена уставности члана 9. став 2. Закона о измјенама
и допунама Закона о раду (у даљем тексту: оспорени члан
Закона).

МИНИСТАР
мр. Елвир Херчиновић, с.р.

У смислу члана IV.Ц.3.10.(4) Устава Федерације Босне и
Херцеговине, Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине
је овлашћен за постављање уставног питања Уставном суду
Федерације.
2. Странке у поступку
У складу са чланом 39. став 2. Закона о поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, странке у
поступку у овом уставно-судском предмету су: Врховни суд
Федерације Босне и Херцеговине, као подносилац захтјева и
Парламент Федерације Босне и Херцеговине, као доносилац
оспореног члана Закона.
3. Битни наводи подносиоца захтјева
Подносилац захтјева поднио је овом суду захтјев за
рјешавање уставног питања које се односи на утврђивање
уставности одредбе члана 9. став 2. Закона о измјенама и
допунама Закона о раду, а којом одредбом је измијењен
садржај одредбе члана 114. став 3. Закона о раду („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 26/16), на начин што се ријечи
„осим у случају захтјева радника за накнаду штете или друго
новчано потраживање из радног односа“, замјењују ријечима
„осим у случају отказа уговора о раду у складу са овим
законом“.
Истичу, да је Општински суд у Тузли на основу одредбе
члана 61. Закона о парничном поступку („Службене новине
Федерације БиХ“, бр.: 53/03, 73/05, 19/06 и 98/15), поднио
Врховном суду Федерације Босне и Херцеговине захтјев
за рјешавање спорног правног питања, уз који је доставио
и спис тог суда број 32 0 Рс 369527 19 Рс, наводећи да се
код Општинског суда у Тузли налази велики број предмета
са истим и сличним захтјевима и дилемама у поступању,
због чега је и наведени суд доставио овај захтјев. Како
наводи подносилац захтјева, спорно правно питање које је
постављено од стране Општинског суда у Тузли дефинисано
је на сљедећи начин: „Како поступати по тужбама и
тужбеним захтјевима који су код суда запримљени након
ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о
раду од 09.11.2018. године, којим се тражи исплата новчаног
потраживања или накнада штете из радног односа за период
који обухвата и период потраживања радника доспјелих на
наплату прије ступања на снагу овог закона, уколико радници
као тужиоци немају доказ да су се обраћали послодавцу за
интерну заштиту својих права у роковима предвиђеним у
члану 114. Закона о раду“.
Подносилац захтјева наводи да је одредбом члана 114.
став 1. Закона о раду прописано да радник који сматра да
му је послодавац повриједио неко право из радног односа
може у року 30 дана од дана доставе одлуке којом је
повријеђено његово право, односно од дана сазнања
за повреду права, захтијевати од послодавца остваривање
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тога права, док је ставом 2. истог члана прописано, да ако
послодавац у року 30 дана од дана подношења захтјева
за заштиту права или постизања договора о мирном
рјешавању спора из члана 116. став 1. овога закона не
удовољи том захтјеву, радник може у даљем року од
90 дана поднијети тужбу пред мјеродавним судом. Став 3.
прописује да заштиту повријеђеног права пред мјеродавним
судом не може захтијевати радник који претходно
послодавцу није поднио захтјев из става 1. овога члана,
осим у случају захтјева радника за надокнаду штете или
друго новчано потраживање из радног односа.
Одредбом члана 9. Закона о измјенама и допунама
Закона о раду, измијењен је садржај одредбе члана 114.
Закона о раду, тако што се у ставу 1. ријеч „може“ замјењује
са ријечима: „дужан је“, док у ставу 3. ријечи „осим у
случају захтјева радника за накнаду штете или друго новчано
потраживање из радног односа“, замјењују ријечима “осим
у случају отказа уговора о раду у складу са овим законом“.
Дакле, наведеним одредбама Закона је утврђена
обавеза радника да се у случају захтјева за исплату новчаног
потраживања морају претходно обратити послодавцу да би
исти стекли право на судску заштиту.
Међутим, како то произилази из захтјева Општинског
суда у Тузли за рјешавање спорног правног питања, бројни
су предмети у којима се као тужиоци појављују радници
чије је новчано потраживање из радног односа настало и
доспјело у вријеме важења Закона о раду из 2016. године,
када није постојала обавеза радника на претходно обраћање
послодавцу, а у којима су тужбе за исплату поднесене након
ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о
раду. Рок за претходно подношење захтјева за заштиту права
из радног односа који је прописан одредбом члана 114. став
1. Закона о раду је преклузивни рок, чијим се протеком губи
право на преиспитивање одлуке послодавца, а и могућност
судске заштите права, па донесена одлука послодавца у вези
тих права постаје коначна и извршна. Поред тога, претходно
обраћање послодавцу у прописаном року од 30 дана је и
процесна претпоставка за вођење парнице (члан 53. Закона
о парничном поступку), па у случају да тужилац не достави
доказ о претходном обраћању послодавцу, суд тужбу одбацује.
Такође законодавац у Закону о измјенама и допунама Закона
у раду није предвидио прелазне одредбе већ је само навео
да закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеним новинама Федерације БиХ“.
У конкретном случају предмет потраживања тужиоца
је накнада штете (изгубљене зараде) у виду мање исплаћене
мјесечне плате за период од 01.07.2017. године до 07.04.2019.
године, коју тужилац потражује у укупном износу од 5.040,00
КМ (са законском затезном каматом почев од доспијећа
сваког мјесечног износа па до исплате). У овом предмету,
радник се обратио послодавцу за остваривање својих права
из радног односа непосредно прије подношења предметне
тужбе, али за цијели период потраживања од 01.07.2017.
године до 07.04.2019. године, па се показало спорним да ли је
оваквим захтјевом радник остварио право на судску заштиту.
Тужени је у свом одговору на тужбу оспорио захтјев тужиоца
у цијелости, наводећи да је предметна тужба поднесена након
ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о
раду, те да у складу са одредбом члана 114. Закона о раду,
тужилац послодавцу није поднио захтјев за интерну заштиту
својих права у роковима предвиђеним у закону, због чега је
изгубио право на судску заштиту, па суд треба по службеној
дужности тужбу одбацити.
Подносилац захтјева сматра да је оспореним чланом
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Закона повријеђен један од основних принципа владавине
права – принцип правне сигурности према коме свако мора
бити сигуран у своју правну позицију, а то би значило да би
се на конкретан спор требао примијенити онај пропис који је
био на снази у вријеме настанка и доспијећа потраживања.
Осим тога, повријеђен је и принцип стечених права као дио
принципа правне сигурности, који се односи на субјективна
права појединаца која су настала и доспјела у ранијем
режиму, а на која промјена прописа не смије утицати. На
тај начин дошло је до повреде права тужиоца из члана 1.
Протокола број 1. уз Европску конвенцију о заштити људских
права и основних слобода, јер ограничавање имовине
тужиоца у конкретном случају не би било законито, односно
не заснива се на домаћој правној основи која је довољно
доступна, прецизна и предвидива. Предметно мијешање у
имовину тужиоца не би било ни оправдано јер није предузето
са легитимним циљем ради остварења јавног интереса, а не
испуњава тест правичне равнотеже односно равномјерности
између употријебљених средстава и жељеног циља, јер би
тужилац у том случају морао сносити „посебан и прекомјеран
терет“. Такође садржај оспореног члана Закона доводи у
питање и начин примјене члана 115. Закона о раду, који се
односи на застару новчаних потраживања из радног односа.
На тај начин радник би се морао за свако своје новчано
потраживање, укључујући и она која доспијевају мјесечно,
сваки пут у року од 30 дана од дана повреде права, обратити
послодавцу са захтјевом за остваривањем тог права, што
према схватању подносиоца захтјева, ставља на радника
непотребан терет и онемогућава га у директном приступу
суду, на који начин долази до повреде члана 6. става 1.
Европске конвенције о заштити људских права и основних
слобода. Право на приступ суду, као саставни дио права на
правично суђење, мора бити „практично и учинковито“, а
што се према мишљењу подносиоца захтјева не обезбјеђује
оваквим законским рјешењем.
Наиме, Анексом Устава Федерације Босне и Херцеговине
утврђени су инструменти за заштиту људских права који
имају правну снагу уставних одредаба, између осталих у
тачки 4. Анекса наведена је и Европска конвенција о заштити
људских права и основних слобода. У одредби члана II. А 2.
(1) к) Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано је
да ће Федерација Босне и Херцеговине осигурати примјену
највише разине међународно признатих права и слобода,
између осталих појединачно наведених права и права на
имовину.
С тим у вези, подносилац захтјева истиче, да према
пракси Европског суда за људска права, ријеч „имовина“
укључује широк обим имовинских интереса који представљају
економску вриједност и појам „имовине“ не би се требао
тумачити на рестриктиван начин. Наиме члан 1. Протокола
број 1. уз Европску конвенцију о заштити људских права и
основних слобода обухваћа три различита правила. Прво и
опште правило изражава принцип мирног уживања имовине.
Друго правило односи се на лишавање имовине и подвргавање
извјесним условима, а треће да државе потписнице имају
право, између осталог, да контролишу имовину у складу са
општим интересом.
Из свих наведених разлога подносилац захтјева предлаже
да Уставни суд Федерације донесе пресуду којом ће:
1. Утврдити да одредба члана 9. став 2. Закона о измјенама
и допунама Закона о раду није у сагласности са чланом II. А 2.
(1) к) Устава Федерације Босне и Херцеговине, чланом 6. став
1. Европске конвенције о заштити људских права и основних
слобода и чланом 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију
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о заштити људских права и основних слобода.
2. Донијети прелазно рјешење да се до извршења
пресуде, члан 9. став 2. Закона о измјенама и допунама Закона
о раду брише и замјењује ранијим чланом 114. став 3. Закона
о раду, којим је одређено да: „Заштиту повријеђеног права
пред надлежним судом не може захтијевати радник који
претходно послодавцу није поднио захтјев из става 1. овог
члана, осим у случају захтјева радника за накнаду штете или
друго новчано потраживање из радног односа“.
3. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације
БиХ“ и свих кантона.
4. Битни наводи одговора на захтјев
Уставни суд Федерације је дана 14.01.2020. године,
у складу са чланом 16. Закона о поступку пред Уставним
судом Федерације Босне и Херцеговине, позвао Парламент
Федерације Босне и Херцеговине (Представнички дом и Дом
народа) као странку у поступку, ради доставе одговора на
наводе подносиоца захтјева. Тражени одговори од Парламента
Федерације Босне и Херцеговине нису достављени.
Међутим, Влада Федерације Босне и Херцеговине
је поднеском број: 03-01-79/2020, дана 31.01.2020. године,
Уставном суду Федерације доставила Мишљење V. број:
128/2020, од 30.01.2020. године, које је у вези са чланом
247. Пословника о раду Дома народа Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 27/03
и 21/09), Влада Федерације Босне и Херцеговине утврдила на
208. сједници, одржаној дана 30.01.2020. године, а у односу
на захтјев за одговор пред Уставним судом Федерације у
предмету број: У-48/19 од 28.11.2019. године (истим чланом
је прописано, да приједлог овлашћеног предлагаоца за оцјену
уставности пред Уставним судом Федерације, које је Дом
народа упутио Уставном суду Федерације, Предсједавајући
Дома народа упућује Предсједавајућем Представничког дома
и Премијеру Владе Федерације Босне и Херцеговине).
У мишљењу се наводи да Влада Федерације Босне
и Херцеговине сматра, да оспореним чланом Закона није
ускраћено право радника на приступ суду и правично суђење,
као ни право на имовину утврђено Европском конвенцијом
о људским правима и основним слободама, те иста није у
супротности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Наиме, одредбом члана 114. Закона о раду, прије ступања на
снагу Закона о измјенама и допунама Закона о раду, питање
заштите права из радног односа је било уређено на начин
да је било предвиђено да заштиту повријеђеног права пред
надлежним судом не може захтијевати радник који претходно
послодавцу није поднио захтјев за заштиту права, осим у
случају захтјева радника за накнаду штете или друго новчано
потраживање из радног односа. Из наведене законске одредбе
произилази да је радник којем је отказан уговор о раду био у
обавези да се прије тражења заштите повријеђеног права пред
надлежним судом, претходно обрати послодавцу. Имајући у
виду да отказом уговора о раду од стране послодавца, раднику
престаје радни однос, те да послодавци након отказивања
уговора о раду немају обавезу удовољавати захтјеву за заштиту
права којег подноси радник, то је предложено да се приликом
остваривања заштите у случају незаконитог отказа уговора
о раду, радник може обратити надлежном суду, а без да се
претходно обраћа послодавцу. Дакле, намјера предлагаоца
наведеног Закона о измјенама и допунама Закона о раду била је
да се радницима у случају отказа уговора о раду из наведених
разлога омогући заштита повријеђених права без обавезе
претходног обраћања послодавцу, а никако да се ограничава
право радника на приступ суду и правично суђење, као и право
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на имовину, како се наводи у предметном захтјеву за оцјену
уставности.
Надаље се наводи, да се приликом утврђивања текста
предложеног Закона о измјенама и допунама Закона о
раду, у консултацијама са социјалним партнерима, цијенио
оправданим и захтјев Удружења послодаваца Федерације
Босне и Херцеговине, као репрезентативног представника
послодаваца на територију Федерације Босне и Херцеговине,
којим је исказана потреба да послодавац буде претходно
обавијештен о захтјеву за остваривање новчаних потраживања
из радног односа, с обзиром да се у пракси неријетко догађа
да послодавац о потраживањима радника буде упознат тек
након што му путем суда буде достављена тужба на одговор.
Одредбом члана 9. Закона о измјенама и допунама Закона
о раду се ни на који начин није ускратило, нити ограничило
право радника на приступ суду, а обзиром да је у одредби члана
114. став 3. и даље предвиђена могућност остваривања заштите
права из радног односа пред надлежним судом. Такође како
се наводи, поменутом одредбом се није утицало на примјену
одредбе члана 115. Закона о раду која се односи на застару
новчаних потраживања, из разлога што је истом утврђен општи
застарни рок за потраживања из радног односа у року од три
године од дана настанка обавезе. Када је у питању примјена
Закона о измјенама и допунама Закона о раду на новчана
потраживања настала прије ступања на снагу истог, истичу
како ни у којем случају није могућа ретроактивна примјена
поменутог закона, већ да се исти примјењује искључиво од
дана његовог ступања на снагу.
Исто тако је наведено, да је текст Закона о измјенама и
допунама Закона о раду усаглашен са социјалним партнерима
и упућен Економско – социјалном савјету за територију
Федерације Босне и Херцеговине, ради разматрања. Економско
– социјални савјет је на сједници одржаној 19.12.2016. године,
подржао споменути закон у предложеном облику.
5. Релевантно право
А. Устав Федерације Босне и Херцеговине
Члан IV.Ц.3.10. (4)
Уставни суд такође одлучује о уставним питањима која
му предочи Врховни суд или пак неки кантонални суд а која се
јаве током поступка пред дотичним судом.

ако:

Члан IV.Ц.3.12.
Одлуке Уставног суда коначне су и обавезујуће, посебно

a) Суд одлучује о неком спору из члана IV. Ц. 10 (1). Све
странке у спору покоравају се тој одлуци и придржавају се свих
налога које Суд изда током поступка или по његову довршетку.
b) Суд утврди да неки закон или пак приједлог закона
или други пропис Федерације, неког од кантона, града или
било које општине није у складу са овим уставом, такав закон
или други пропис неће се примјењивати и не ступа на снагу,
уколико се не измијени на начин који одреди Суд, или пак док
Суд не одреди неке прелазне мјере, које не могу бити на снази
дуже од шест мјесеци.
c) Суд одлучује у неком уставном питању предоченом
по члану IV. Ц. 10 (3), његова одлука обавезујућа за суд који је
предочио дотично питање у вези са поступком током којега се
оно јавило, те има исти учинак као у (б).
Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације
Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03)
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Члан 5.
Уставни суд проводи поступак на основу одредаба овог
закона, а у питањима која нису уређена овим законом може
сходно примијенити одговарајућа правила процесних закона.
Правила поступка која нису утврђена овим законом
прописат ће се пословником Уставног суда.
Члан 40. став 1.
Усвојени или предложени закон или други пропис органа
федералне, кантоналне или општинске власти за који Уставни
суд утврди да није у складу са Уставом неће се примјењивати
од дана објављивања пресуде Уставног суда у "Службеним
новинама Федерације БиХ", односно предложени закон или
други пропис неће ступити на снагу.
В. Пословник Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 40/10 и 18/16)
Члан 42. став 1. тачка 4.
Рјешење о обустави поступка
Суд ће донијети рјешење којим обуставља поступак када
је у току поступка:
(....),
4. и у другим случајевима када престаје потреба за даљим
вођењем поступка.
Члан 60.
Дјеловање одлука Суда
Свако коме је повријеђено право коначним или
правомоћним појединачним актом доносеним на основу
одредби које су престале да важе на основу одлуке Суда, има
право тражити од надлежног тијела измјену тог појединачног
акта, а надлежно тијело је дужно да понови поступак и усклади
акт са одлуком Суда у року од 90 дана од дана пријема захтјева.
Уколико надлежни орган не понови поступак и не
усагласи акт са одлуком Суда у року из става 1. овог члана, акт
којим је повријеђено право неком лицу престаје да важи.
Приједлог за измјену коначног или правомоћног
појединачног акта из става 1. овог члана, може се поднијети
у року од двије године од дана објављивања одлуке у
“Службеним новинама Федерације БиХ”, службеном гласилу
кантона односно општине.
Г. Закон о раду
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 26/16)
Заштита права из радног односа
Члан 114.
(1) Радник који сматра да му је послодавац повриједио
неко право из радног односа може у року 30 дана од дана
доставе одлуке којом је повријеђено његово право, односно
од дана сазнања за повреду права, захтијевати од послодавца
остваривање тога права.
(2) Ако послодавац у року 30 дана од дана подношења
захтјева за заштиту права или постизања договора о мирном
рјешавању спора из члана 116. став 1. овога закона не удовољи
том захтјеву, радник може у даљем року од 90 дана поднијети
тужбу пред мјеродавним судом.
(3) Заштиту повријеђеног права пред мјеродавним судом
не може захтијевати радник који претходно послодавцу није
поднио захтјев из става 1. овога члана, осим у случају захтјева
радника за надокнаду штете или друго новчано потраживање
из радног односа.
XXIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 173.
Поступци остваривања и заштите права радника, започети
прије ступања на снагу овога закона, завршит ће се према

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

одредбама Закона о раду ("Службене новине Федерације
БиХ", бр.: 43/99, 32/00 и 29/03).
Д. Закон о измјенама и допунама Закона о раду
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 89/18)
Члан 9.
У члану 114. став (1), ријеч "може", замјењује се
ријечима: "дужан је".
У ставу (3) ријечи: "осим у случају захтјева радника
за накнаду штете или друго новчано потраживање из радног
односа", замјењују се ријечима: "осим у случају отказа уговора
о раду у складу са овим законом".
Ђ. Закон о измјенама и допунама Закона о парничном
поступку
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 98/15)
Члан 14.
Иза члана 61. додаје се ново поглавље IIIа. и чл. од 61а.
до 61ф. који гласе:
"IIIа. - ПОСТУПАК ЗА РЈЕШАВАЊЕ СПОРНОГ
ПРАВНОГ ПИТАЊА
Члан 61а.
(1) Ако у поступку пред првостепеним судом у већем
броју предмета постоји потреба да се заузме став о спорном
правном питању, које је од значаја за одлучивање о предмету
поступка пред првостепеним судовима, првостепени ће суд
по службеној дужности или на приједлог странке захтјевом
покренути поступак пред Врховним судом Федерације ради
рјешавања спорног правног питања.
(2) Суд који је покренуо поступак за рјешавање спорног
правног питања дужан је застати са поступком док се не оконча
поступак пред Врховним судом Федерације.
Члан 61б.
(1) Захтјев из члана 61а. став 1. овога закона треба
садржати кратак приказ утврђеног стања ствари у конкретној
правној ствари, наводе странака о спорном правном питању
и разлоге због којих се суд обраћа са захтјевом за рјешавање
спорног правног питања. Суд ће уз захтјев приложити и
сопствено тумачење спорног правног питања. Захтјев се не
доставља странкама на очитовање.
(2) Ако странка предложи покретање поступка за
рјешавање спорног правног питања, а противна странка није
била у могућности очитовати се о приједлогу, суд ће доставити
приједлог другој странци на очитовање у року осам дана од
дана доставе приједлога.
(3) Првостепени суд дужан је уз захтјев за рјешавање
спорног правног питања доставити и предмет Врховном суду
Федерације.
Члан 61ц.
(1) Врховни суд Федерације одбацит ће непотпун или
недопуштен захтјев за рјешавање спорног правног питања.
(2) Захтјев из става 1. овога члана недопуштен је ако је
о таквом захтјеву Врховни суд Федерације већ донио одлуку.
Члан 61д.
(1) Врховни суд Федерације рјешава спорно правно
питање по правилима поступка за усвајање правних ставова.
(2) Врховни суд Федерације одбит ће ријешити спорно
правно питање ако оно није од значаја за одлучивање у већем
броју предмета у поступку пред првостепеним судом.
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(3) Врховни суд Федерације дужан је ријешити спорно
правно питање у року 60 дана од дана пријема захтјева.
Члан 61е.
(1) У одлуци поводом захтјева за рјешавање спорног
правног питања Врховни суд Федерације износи разлоге
којима образлаже заузето правно схваћање.
(2) Одлука из става 1. овога члана доставља се суду
који је покренуо поступак и објављује на интернет страници
Врховног суда Федерације или на други погодан начин.
Члан 61ф.
Ако је Врховни суд Федерације ријешио спорно правно
питање, странке у поступку у којем се поставља исто спорно
правно питање немају право тражити његово рјешавање у
парници која је у току.".
6. Судска пракса Уставног суда Федерације
Пресуда Уставног суда Федерације, број: У-16/18, од
26.02.2020. године, објављена у „Службеним новинама
Федерације БиХ“, број: 23/20.
7. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације
Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине је
поднеском број: 070-0-Су-19-000980, од 29.10.2019. године,
који је запримљен дана 28.11.2019. године, а допуњен и
прецизиран дана 16.12.2019. године, Уставном суду Федерације
предочио уставно питање – оцјена уставности члана 9. став 2.
Закона о измјенама и допунама Закона о раду.
Уставно питање се појавило у току поступка пред
Врховним судом Федерације Босне и Херцеговине, а по
захтјеву Општинског суда у Тузли за рјешавање спорног
правног питања уз који је и достављен спис тог суда број
32 0 Рс 369527 19 Рс, наводећи да се код Општинског суда
у Тузли налази велики број предмета са истим и сличним
захтјевима и дилемама у поступању. Како наводи подносилац
захтјева, спорно правно питање које је постављено од стране
Општинског суда у Тузли дефинисано је на сљедећи начин:
„Како поступати по тужбама и тужбеним захтјевима који су код
суда запримљени након ступања на снагу Закона о измјенама и
допунама Закона о раду од 09.11.2018. године, којим се тражи
исплата новчаног потраживања или накнада штете из радног
односа за период који обухвата и период потраживања радника
доспјелих на наплату прије ступања на снагу овог закона,
уколико радници као тужиоци немају доказ да су се обраћали
послодавцу за интерну заштиту својих права у роковима
предвиђеним у члану 114. Закона о раду“.
Када је у питању оспорени члан Закона, Уставни суд
Федерације је, одлучујући о захтјеву за утврђивање уставности
Потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине, на
сједници одржаној дана 26.02.2020. године, донио Пресуду
број: У-16/18, којом је утврдио да члан 9. Закона о измјенама и
допунама Закона о раду није у складу са Уставом Федерације
Босне и Херцеговине. Имајући у виду напријед наведено,
када је у питању оцјена уставности члана 9. став 2. Закона о
измјенама и допунама Закона о раду, доношењем споменуте
Пресуде Уставног суда Федерације број: У-16/18, од 26.02.2020.
године, која је објављена у „Службеним новинама Федерације
БиХ“, број: 23/20 од 03.04.2020. године, престала је даља
потреба за вођењем поступка, те се у складу са одредбом члана
42. став 1. тачка 4. Пословника Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине, исти обуставља.
Међутим, чланом IV.Ц.3.12. б) Устава Федерације Босне
и Херцеговине, прописано је, да су Одлуке Уставног суда
коначне и обавезујуће, посебно ако: суд утврди да неки закон
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или пак приједлог закона или други пропис Федерације, неког
од кантона, града или било које општине није у складу са овим
уставом, такав закон или други пропис неће се примјењивати и
не ступа на снагу, уколико се не измијени на начин који одреди
Суд, или пак док Суд не одреди неке пријелазне мјере, које не
могу бити на снази дуже од шест мјесеци. Истим чланом под
тачком ц) утврђено је да, ако Суд одлучује о неком уставном
питању предоченом по члану IV.Ц.10 (3), његова одлука је
обавезујућа за суд који је предочио дотично питање у вези са
поступком током којег се питање појавило, те има исти учинак
као под тачком (б). Такође, у складу са чланом 40. став 1.
Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине усвојени или предложени закон или други пропис
органа федералне, кантоналне или општинске власти за који
Уставни суд Федерације утврди да није у складу са Уставом
неће се примјењивати од дана објављивања пресуде Уставног
суда Федерације у "Службеним новинама Федерације БиХ",
односно предложени закон или други пропис неће ступити на
правну снагу.
Донесеним Законом о измјенама и допунама Закона о
раду из 2018. године у Прелазним и завршним одредбама, нису
прописана прелазна рјешења начина рјешавања започетих,
а незавршених предмета из области радних односа. Како се
према одредбама Устава Федерације Босне и Херцеговине не
примјењује оспорена одредба Закона, од дана објаве Пресуде
број: У-16/18 од 26.02.2020. године, потребно је утврдити њено
правно дјеловање везано за конкретно уставно питање које се
односи на започете, а незавршене поступке пред судовима у
Федерацији Босне и Херцеговине. Врховни суд Федерације
ради рјешавања спорног правног питање постављеног од
стране Општинског суда у Тузли, у складу са чланом 14.
Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 98/15), треба да
заузме став о спорном правном питању које је од значаја за
одлучивање о предметима који су у поступку пред судовима из
којег разлога је и поставио уставно питање.
Став Уставног суда Федерације у конкретном случају
је, да се у односу на започете, а незавршене предмете пред
редовним судом има примијенити релевантна одредба члана
114. Закона о раду који је објављен у „Службеним новинама
Федерације БиХ“, број: 26/16. То се односи на предмете који
су започети, а недовршени закључно са даном објаве пресуде
број У- 16/18 од 26.02.2020. године, а којом је утврђено да члан
9. Закона о измјенама и допунама Закона о раду, није у складу
са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Како се оспорена одредба члана 9. Закона о измјенама и
допунама Закона о раду по општим правилима не примјењује
од дана објаве пресуде, то се до дана извршења пресуде
односно усаглашавања исте са ставовима Уставног суда
Федерације исказаним у образложењу споменуте пресуде,
пред редовним судовима у Федерацији Босне и Херцеговине,
поступци из радних односа требају проводити и окончати
по одредбама члана 114. Закона о раду који је донесен 2016.
године, све до усаглашавања споменуте одредбе од стране
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са ставом који
је исказан у Пресуди број: У-16/18 од 26.02.2020. године. Ово
због тога што Европска конвенција о заштити људских права и
основних слобода и допунски протоколи према Анексу Устава
Федерације Босне и Херцеговине имају правну снагу уставних
одредби, што значи, да се директно примјењују у правном
систему Федерације Босне и Херцеговине.
Како је цитираном пресудом утврђена повреда из члана
6. став 1. Европске конвенције о заштити људских права и
основних слобода (право на приступ суду), то рјешавајући
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конкретне предмете, редовни судови имају директно
примијенити принципе из Еуропске конвенције о заштити
људских права и основних слобода и ријешити започете, а
недовршене предмете из области радних односа на начин, да
се тужиоцима у тим поступцима омогући правично суђење и
приступ суду уз једино ограничење везано за рокове застаре.
С обзиром на наведено донесена је одлука као у изреци
пресуде.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно
у саставу: Александра Мартиновић, предсједница Суда, Весна
Будимир, Мирјана Чучковић, проф.др Един Муминовић и др
сц. Ката Сењак, судије Суда.
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
Александра Мартиновић, с.р.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: U-48/19
Sarajevo, 21.04.2020. godine
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući
o predočenom ustavnom pitanju Vrhovnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti člana 9. stav
2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rad, na osnovu
člana IV.C.3.10.(4). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na
sjednici bez javne rasprave održanoj dana 21.04.2020. godine
donio je

PRESUDU

U odnosu na postavljeno ustavno pitanje, djelovanje
Presude broj: U-16/18, od 26.02.2020. godine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 23/20) je, da se član 9. stav 2. Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 89/18) ne primjenjuje u započetim, a
nezavršenim predmetima pred redovnim sudovima u Federaciji
Bosne i Hercegovine, te se isti imaju okončati u skladu sa
članom 114. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 26/16).
Obustavlja se postupak po postavljenom ustavnom pitanju
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine vezano za
utvrđivanje ustavnosti člana 9. stav 2. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 89/18), jer je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine
u Presudi broj: U-16/18, od 26.02.2020. godine utvrdio da isti
nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije
BiH“ i svim službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e
1. Predmet zahtjeva i podnosilac zahtjeva
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
podnosilac zahtjeva) je podneskom broj: 070-0-Su-19-000980, od
29.10.2019. godine, koji je zaprimljen dana 28.11.2019. godine,
a dopunjen i preciziran dana 16.12.2019. godine, Ustavnom sudu
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud
Federacije) predočio ustavno pitanje – ocjena ustavnosti člana 9.
stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u daljem
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tekstu: osporeni član Zakona).
U smislu člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
je ovlašten za postavljanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu
Federacije.
2. Stranke u postupku
U skladu sa članom 39. stav 2. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, stranke
u postupku u ovom ustavno-sudskom predmetu su: Vrhovni
sud Federacije Bosne i Hercegovine, kao podnosilac zahtjeva
i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao donosilac
osporenog člana Zakona.
3. Bitni navodi podnosioca zahtjeva
Podnosilac zahtjeva podnio je ovom sudu zahtjev za
rješavanje ustavnog pitanja koje se odnosi na utvrđivanje ustavnosti
odredbe člana 9. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o radu, a kojom odredbom je izmijenjen sadržaj odredbe člana 114.
stav 3. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj:
26/16), na način što se riječi „osim u slučaju zahtjeva radnika za
naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa“,
zamjenjuju riječima „osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu
sa ovim zakonom“.
Ističu, da je Opštinski sud u Tuzli na osnovu odredbe člana 61.
Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“,
br.: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), podnio Vrhovnom sudu Federacije
Bosne i Hercegovine zahtjev za rješavanje spornog pravnog
pitanja, uz koji je dostavio i spis tog suda broj 32 0 Rs 369527 19
Rs, navodeći da se kod Opštinskog suda u Tuzli nalazi veliki broj
predmeta sa istim i sličnim zahtjevima i dilemama u postupanju,
zbog čega je i navedeni sud dostavio ovaj zahtjev. Kako navodi
podnosilac zahtjeva, sporno pravno pitanje koje je postavljeno
od strane Opštinskog suda u Tuzli definisano je na sljedeći način:
„Kako postupati po tužbama i tužbenim zahtjevima koji su kod
suda zaprimljeni nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o radu od 09.11.2018. godine, kojim se traži
isplata novčanog potraživanja ili naknada štete iz radnog odnosa
za period koji obuhvata i period potraživanja radnika dospjelih na
naplatu prije stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko radnici kao
tužioci nemaju dokaz da su se obraćali poslodavcu za internu zaštitu
svojih prava u rokovima predviđenim u članu 114. Zakona o radu“.
Podnosilac zahtjeva navodi da je odredbom člana 114. stav
1. Zakona o radu propisano da radnik koji smatra da mu je
poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u
roku 30 dana od dana dostave odluke kojom je povrijeđeno
njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava,
zahtijevati od poslodavca ostvarivanje toga prava, dok je stavom
2. istog člana propisano, da ako poslodavac u roku 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja
dogovora o mirnom rješavanju spora iz člana 116. stav 1.
ovoga zakona ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem
roku od 90 dana podnijeti tužbu pred mjerodavnim sudom. Stav 3.
propisuje da zaštitu povrijeđenog prava pred mjerodavnim sudom
ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije
podnio zahtjev iz stava 1. ovoga člana, osim u slučaju zahtjeva
radnika za nadoknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz
radnog odnosa.
Odredbom člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o radu, izmijenjen je sadržaj odredbe člana 114. Zakona o radu, tako
što se u stavu 1. riječ „može“ zamjenjuje sa riječima: „dužan je“,
dok u stavu 3. riječi „osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu
štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa“, zamjenjuju
riječima “osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim
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zakonom“.
Dakle, navedenim odredbama Zakona je utvrđena obaveza
radnika da se u slučaju zahtjeva za isplatu novčanog potraživanja
moraju prethodno obratiti poslodavcu da bi isti stekli pravo na
sudsku zaštitu.
Međutim, kako to proizilazi iz zahtjeva Opštinskog suda u
Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja, brojni su predmeti u
kojima se kao tužioci pojavljuju radnici čije je novčano potraživanje
iz radnog odnosa nastalo i dospjelo u vrijeme važenja Zakona o radu
iz 2016. godine, kada nije postojala obaveza radnika na prethodno
obraćanje poslodavcu, a u kojima su tužbe za isplatu podnesene
nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o radu. Rok za prethodno podnošenje zahtjeva za zaštitu prava
iz radnog odnosa koji je propisan odredbom člana 114. stav 1.
Zakona o radu je prekluzivni rok, čijim se protekom gubi pravo
na preispitivanje odluke poslodavca, a i mogućnost sudske zaštite
prava, pa donesena odluka poslodavca u vezi tih prava postaje
konačna i izvršna. Pored toga, prethodno obraćanje poslodavcu u
propisanom roku od 30 dana je i procesna pretpostavka za vođenje
parnice (član 53. Zakona o parničnom postupku), pa u slučaju da
tužilac ne dostavi dokaz o prethodnom obraćanju poslodavcu, sud
tužbu odbacuje. Također zakonodavac u Zakonu o izmjenama
i dopunama Zakona u radu nije predvidio prijelazne odredbe
već je samo naveo da zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
U konkretnom slučaju predmet potraživanja tužioca je
naknada štete (izgubljene zarade) u vidu manje isplaćene mjesečne
plate za period od 01.07.2017. godine do 07.04.2019. godine, koju
tužilac potražuje u ukupnom iznosu od 5.040,00 KM (sa zakonskom
zateznom kamatom počev od dospijeća svakog mjesečnog iznosa
pa do isplate). U ovom predmetu, radnik se obratio poslodavcu
za ostvarivanje svojih prava iz radnog odnosa neposredno prije
podnošenja predmetne tužbe, ali za cijeli period potraživanja od
01.07.2017. godine do 07.04.2019. godine, pa se pokazalo spornim
da li je ovakvim zahtjevom radnik ostvario pravo na sudsku zaštitu.
Tuženi je u svom odgovoru na tužbu osporio zahtjev tužioca u
cijelosti, navodeći da je predmetna tužba podnesena nakon stupanja
na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, te da u
skladu sa odredbom člana 114. Zakona o radu, tužilac poslodavcu
nije podnio zahtjev za internu zaštitu svojih prava u rokovima
predviđenim u zakonu, zbog čega je izgubio pravo na sudsku
zaštitu, pa sud treba po službenoj dužnosti tužbu odbaciti.
Podnosilac zahtjeva smatra da je osporenim članom Zakona
povrijeđen jedan od osnovnih principa vladavine prava – princip
pravne sigurnosti prema kome svako mora biti siguran u svoju
pravnu poziciju, a to bi značilo da bi se na konkretan spor trebao
primijeniti onaj propis koji je bio na snazi u vrijeme nastanka i
dospijeća potraživanja. Osim toga, povrijeđen je i princip stečenih
prava kao dio principa pravne sigurnosti, koji se odnosi na
subjektivna prava pojedinaca koja su nastala i dospjela u ranijem
režimu, a na koja promjena propisa ne smije utjecati. Na taj način
došlo je do povrede prava tužioca iz člana 1. Protokola broj 1. uz
Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
jer ograničavanje imovine tužioca u konkretnom slučaju ne bi
bilo zakonito, odnosno ne zasniva se na domaćoj pravnoj osnovi
koja je dovoljno dostupna, precizna i predvidiva. Predmetno
miješanje u imovinu tužioca ne bi bilo ni opravdano jer nije
preduzeto sa legitimnim ciljem radi ostvarenja javnog interesa, a ne
ispunjava test pravične ravnoteže odnosno ravnomjernosti između
upotrijebljenih sredstava i željenog cilja, jer bi tužilac u tom slučaju
morao snositi „poseban i prekomjeran teret“. Također sadržaj
osporenog člana Zakona dovodi u pitanje i način primjene člana
115. Zakona o radu, koji se odnosi na zastaru novčanih potraživanja
iz radnog odnosa. Na taj način radnik bi se morao za svako svoje
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novčano potraživanje, uključujući i ona koja dospijevaju mjesečno,
svaki put u roku od 30 dana od dana povrede prava, obratiti
poslodavcu sa zahtjevom za ostvarivanjem tog prava, što prema
shvatanju podnosioca zahtjeva, stavlja na radnika nepotreban teret
i onemogućava ga u direktnom pristupu sudu, na koji način dolazi
do povrede člana 6. stava 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih
prava i osnovnih sloboda. Pravo na pristup sudu, kao sastavni dio
prava na pravično suđenje, mora biti „praktično i učinkovito“, a što
se prema mišljenju podnosioca zahtjeva ne obezbjeđuje ovakvim
zakonskim rješenjem.
Naime, Aneksom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
utvrđeni su instrumenti za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu
snagu ustavnih odredaba, između ostalih u tački 4. Aneksa navedena
je i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih
sloboda. U odredbi člana II. A 2. (1) k) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine propisano je da će Federacija Bosne i Hercegovine
osigurati primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i
sloboda, između ostalih pojedinačno navedenih prava i prava na
imovinu.
S tim u vezi, podnosilac zahtjeva ističe, da prema praksi
Evropskog suda za ljudska prava, riječ „imovina“ uključuje širok
opseg imovinskih interesa koji predstavljaju ekonomsku vrijednost
i pojam „imovine“ ne bi se trebao tumačiti na restriktivan način.
Naime član 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju o zaštiti
ljudskih prava i osnovnih sloboda obuhvata tri različita pravila. Prvo
i opšte pravilo izražava princip mirnog uživanja imovine. Drugo
pravilo odnosi se na lišavanje imovine i podvrgavanje izvjesnim
uslovima, a treće da države potpisnice imaju pravo, između ostalog,
da kontrolišu imovinu u skladu sa opštim interesom.
Iz svih navedenih razloga podnosilac zahtjeva predlaže da
Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će:
1. Utvrditi da odredba člana 9. stav 2. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu nije u saglasnosti sa članom II. A 2. (1) k)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, članom 6. stav 1. Evropske
konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i članom 1.
Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i
osnovnih sloboda.
2. Donijeti prijelazno rješenje da se do izvršenja presude, član
9. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu briše
i zamjenjuje ranijim članom 114. stav 3. Zakona o radu, kojim je
određeno da: „Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom
ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije
podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, osim u slučaju zahtjeva
radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog
odnosa“.
3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“
i svih kantona.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Ustavni sud Federacije je dana 14.01.2020. godine, u skladu
sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine, pozvao Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine (Predstavnički dom i Dom naroda) kao stranku u
postupku, radi dostave odgovora na navode podnosioca zahtjeva.
Traženi odgovori od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
nisu dostavljeni.
Međutim, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
podneskom broj: 03-01-79/2020, dana 31.01.2020. godine,
Ustavnom sudu Federacije dostavila Mišljenje V. broj: 128/2020,
od 30.01.2020. godine, koje je u vezi sa članom 247. Poslovnika
o radu Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br.: 27/03 i 21/09), Vlada Federacije Bosne
i Hercegovine utvrdila na 208. sjednici, održanoj dana 30.01.2020.
godine, a u odnosu na zahtjev za odgovor pred Ustavnim sudom
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Federacije u predmetu broj: U-48/19 od 28.11.2019. godine (istim
članom je propisano, da prijedlog ovlaštenog predlagaoca za ocjenu
ustavnosti pred Ustavnim sudom Federacije, koje je Dom naroda
uputio Ustavnom sudu Federacije, Predsjedavajući Doma naroda
upućuje Predsjedavajućem Predstavničkog doma i Premijeru Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine).
U mišljenju se navodi da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
smatra, da osporenim članom Zakona nije uskraćeno pravo radnika
na pristup sudu i pravično suđenje, kao ni pravo na imovinu
utvrđeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim
slobodama, te ista nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine. Naime, odredbom člana 114. Zakona o radu, prije
stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
pitanje zaštite prava iz radnog odnosa je bilo uređeno na način da
je bilo predviđeno da zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim
sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije
podnio zahtjev za zaštitu prava, osim u slučaju zahtjeva radnika za
naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa. Iz
navedene zakonske odredbe proizilazi da je radnik kojem je otkazan
ugovor o radu bio u obavezi da se prije traženja zaštite povrijeđenog
prava pred nadležnim sudom, prethodno obrati poslodavcu. Imajući
u vidu da otkazom ugovora o radu od strane poslodavca, radniku
prestaje radni odnos, te da poslodavci nakon otkazivanja ugovora o
radu nemaju obavezu udovoljavati zahtjevu za zaštitu prava kojeg
podnosi radnik, to je predloženo da se prilikom ostvarivanja zaštite
u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu, radnik može obratiti
nadležnom sudu, a bez da se prethodno obraća poslodavcu. Dakle,
namjera predlagaoca navedenog Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o radu bila je da se radnicima u slučaju otkaza ugovora
o radu iz navedenih razloga omogući zaštita povrijeđenih prava
bez obaveze prethodnog obraćanja poslodavcu, a nikako da se
ograničava pravo radnika na pristup sudu i pravično suđenje, kao
i pravo na imovinu, kako se navodi u predmetnom zahtjevu za
ocjenu ustavnosti.
Nadalje se navodi, da se prilikom utvrđivanja teksta
predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, u
konsultacijama sa socijalnim partnerima, cijenio opravdanim i
zahtjev Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine,
kao reprezentativnog predstavnika poslodavaca na teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je iskazana potreba da
poslodavac bude prethodno obaviješten o zahtjevu za ostvarivanje
novčanih potraživanja iz radnog odnosa, s obzirom da se u praksi
nerijetko događa da poslodavac o potraživanjima radnika bude
upoznat tek nakon što mu putem suda bude dostavljena tužba na
odgovor. Odredbom člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o radu se ni na koji način nije uskratilo, niti ograničilo
pravo radnika na pristup sudu, a obzirom da je u odredbi člana 114.
stav 3. i dalje predviđena mogućnost ostvarivanja zaštite prava iz
radnog odnosa pred nadležnim sudom. Također kako se navodi,
pomenutom odredbom se nije utjecalo na primjenu odredbe člana
115. Zakona o radu koja se odnosi na zastaru novčanih potraživanja,
iz razloga što je istom utvrđen opšti zastarni rok za potraživanja iz
radnog odnosa u roku od tri godine od dana nastanka obaveze. Kada
je u pitanju primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
radu na novčana potraživanja nastala prije stupanja na snagu istog,
ističu kako ni u kojem slučaju nije moguća retroaktivna primjena
pomenutog zakona, već da se isti primjenjuje isključivo od dana
njegovog stupanja na snagu.
Isto tako je navedeno, da je tekst Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu usaglašen sa socijalnim partnerima i
upućen Ekonomsko – socijalnom vijeću za teritoriju Federacije
Bosne i Hercegovine, radi razmatranja. Ekonomsko – socijalno
vijeće je na sjednici održanoj 19.12.2016. godine, podržalo
spomenuti zakon u predloženom obliku.

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

5. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Član IV.C.3.10. (4)
Ustavni sud također odlučuje o ustavnim pitanjima koja
mu predoči Vrhovni sud ili pak neki kantonalni sud a koja se jave
tokom postupka pred dotičnim sudom.

ako:

Član IV.C.3.12.
Odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće, posebno

a) Sud odlučuje o nekom sporu iz člana IV. C. 10 (1). Sve
stranke u sporu pokoravaju se toj odluci i pridržavaju se svih naloga
koje Sud izda tokom postupka ili po njegovu dovršetku.
b) Sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog zakona ili drugi
propis Federacije, nekog od kantona, grada ili bilo koje opštine
nije u skladu sa ovim ustavom, takav zakon ili drugi propis neće se
primjenjivati i ne stupa na snagu, ukoliko se ne izmijeni na način
koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne odredi neke prijelazne mjere,
koje ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.
c) Sud odlučuje u nekom ustavnom pitanju predočenom po
članu IV. C. 10 (3), njegova odluka obavezujuća za sud koji je
predočio dotično pitanje u vezi sa postupkom tokom kojega se ono
javilo, te ima isti učinak kao u (b).
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03)
Član 5.
Ustavni sud provodi postupak na osnovu odredaba ovog
zakona, a u pitanjima koja nisu uređena ovim zakonom može
shodno primijeniti odgovarajuća pravila procesnih zakona.
Pravila postupka koja nisu utvrđena ovim zakonom propisat
će se poslovnikom Ustavnog suda.
Član 40. stav 1.
Usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis organa federalne,
kantonalne ili opštinske vlasti za koji Ustavni sud utvrdi da nije
u skladu sa Ustavom neće se primjenjivati od dana objavljivanja
presude Ustavnog suda u "Službenim novinama Federacije BiH",
odnosno predloženi zakon ili drugi propis neće stupiti na snagu.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 40/10 i 18/16)
Član 42. stav 1. tačka 4.
Rješenje o obustavi postupka
Sud će donijeti rješenje kojim obustavlja postupak kada je u
toku postupka:
(....),
4. i u drugim slučajevima kada prestaje potreba za daljim
vođenjem postupka.
Član 60.
Djelovanje odluka Suda
Svako kome je povrijeđeno pravo konačnim ili pravomoćnim
pojedinačnim aktom donosenim na osnovu odredbi koje su prestale
da važe na osnovu odluke Suda, ima pravo tražiti od nadležnog
tijela izmjenu tog pojedinačnog akta, a nadležno tijelo je dužno da
ponovi postupak i uskladi akt sa odlukom Suda u roku od 90 dana
od dana prijema zahtjeva.
Ukoliko nadležni organ ne ponovi postupak i ne usaglasi
akt sa odlukom Suda u roku iz stava 1. ovog člana, akt kojim je
povrijeđeno pravo nekom licu prestaje da važi.
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Prijedlog za izmjenu konačnog ili pravomoćnog pojedinačnog
akta iz stava 1. ovog člana, može se podnijeti u roku od dvije godine
od dana objavljivanja odluke u “Službenim novinama Federacije
BiH”, službenom glasilu kantona odnosno opštine.
D. Zakon o radu
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16)
Zaštita prava iz radnog odnosa
Član 114.
(1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko
pravo iz radnog odnosa može u roku 30 dana od dana dostave
odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana
saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje
toga prava.
(2) Ako poslodavac u roku 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju
spora iz člana 116. stav 1. ovoga zakona ne udovolji tom zahtjevu,
radnik može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred
mjerodavnim sudom.
(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred mjerodavnim sudom ne
može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio
zahtjev iz stava 1. ovoga člana, osim u slučaju zahtjeva radnika za
nadoknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa.
XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 173.
Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika, započeti prije
stupanja na snagu ovoga zakona, završit će se prema odredbama
Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br.: 43/99,
32/00 i 29/03).
E. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 89/18)
Član 9.
U članu 114. stav (1), riječ "može", zamjenjuje se riječima:
"dužan je".
U stavu (3) riječi: "osim u slučaju zahtjeva radnika za
naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa",
zamjenjuju se riječima: "osim u slučaju otkaza ugovora o radu u
skladu sa ovim zakonom".
F. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom
postupku
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 98/15)
Član 14.
Iza člana 61. dodaje se novo poglavlje IIIa. i čl. od 61a. do
61f. koji glase:
"IIIa. - POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG
PITANJA
Član 61a.
(1) Ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju
predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom
pitanju, koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka
pred prvostepenim sudovima, prvostepeni će sud po službenoj
dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak
pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog
pitanja.
(2) Sud koji je pokrenuo postupak za rješavanje spornog
pravnog pitanja dužan je zastati sa postupkom dok se ne okonča
postupak pred Vrhovnim sudom Federacije.
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Član 61b.
(1) Zahtjev iz člana 61a. stav 1. ovoga zakona treba sadržati
kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari,
navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih
se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja.
Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog
pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na očitovanje.
(2) Ako stranka predloži pokretanje postupka za rješavanje
spornog pravnog pitanja, a protivna stranka nije bila u mogućnosti
očitovati se o prijedlogu, sud će dostaviti prijedlog drugoj stranci na
očitovanje u roku osam dana od dana dostave prijedloga.
(3) Prvostepeni sud dužan je uz zahtjev za rješavanje spornog
pravnog pitanja dostaviti i predmet Vrhovnom sudu Federacije.
Član 61c.
(1) Vrhovni sud Federacije odbacit će nepotpun ili nedopušten
zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.
(2) Zahtjev iz stava 1. ovoga člana nedopušten je ako je o
takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije već donio odluku.
Član 61d.
(1) Vrhovni sud Federacije rješava sporno pravno pitanje po
pravilima postupka za usvajanje pravnih stavova.
(2) Vrhovni sud Federacije odbit će riješiti sporno pravno
pitanje ako ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju
predmeta u postupku pred prvostepenim sudom.
(3) Vrhovni sud Federacije dužan je riješiti sporno pravno
pitanje u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva.
Član 61e.
(1) U odluci povodom zahtjeva za rješavanje spornog pravnog
pitanja Vrhovni sud Federacije iznosi razloge kojima obrazlaže
zauzeto pravno shvaćanje.
(2) Odluka iz stava 1. ovoga člana dostavlja se sudu koji je
pokrenuo postupak i objavljuje na internet stranici Vrhovnog suda
Federacije ili na drugi pogodan način.
Član 61f.
Ako je Vrhovni sud Federacije riješio sporno pravno pitanje,
stranke u postupku u koјеm se postavlja isto sporno pravno pitanje
nemaju pravo tražiti njegovo rješavanje u parnici koja je u toku.".
6. Sudska praksa Ustavnog suda Federacije
Presuda Ustavnog suda Federacije, broj: U-16/18, od
26.02.2020. godine, objavljena u „Službenim novinama Federacije
BiH“, broj: 23/20.
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je podneskom
broj: 070-0-Su-19-000980, od 29.10.2019. godine, koji je
zaprimljen dana 28.11.2019. godine, a dopunjen i preciziran dana
16.12.2019. godine, Ustavnom sudu Federacije predočio ustavno
pitanje – ocjena ustavnosti člana 9. stav 2. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu.
Ustavno pitanje se pojavilo u toku postupka pred Vrhovnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine, a po zahtjevu Opštinskog
suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja uz koji je i
dostavljen spis tog suda broj 32 0 Rs 369527 19 Rs, navodeći
da se kod Opštinskog suda u Tuzli nalazi veliki broj predmeta sa
istim i sličnim zahtjevima i dilemama u postupanju. Kako navodi
podnosilac zahtjeva, sporno pravno pitanje koje je postavljeno
od strane Opštinskog suda u Tuzli definisano je na sljedeći način:
„Kako postupati po tužbama i tužbenim zahtjevima koji su kod
suda zaprimljeni nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o radu od 09.11.2018. godine, kojim se traži
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isplata novčanog potraživanja ili naknada štete iz radnog odnosa
za period koji obuhvata i period potraživanja radnika dospjelih na
naplatu prije stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko radnici kao
tužioci nemaju dokaz da su se obraćali poslodavcu za internu zaštitu
svojih prava u rokovima predviđenim u članu 114. Zakona o radu“.
Kada je u pitanju osporeni član Zakona, Ustavni sud Federacije
je, odlučujući o zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti Potpredsjednika
Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana
26.02.2020. godine, donio Presudu broj: U-16/18, kojom je utvrdio
da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije u
skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu
naprijed navedeno, kada je u pitanju ocjena ustavnosti člana 9. stav
2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, donošenjem
spomenute Presude Ustavnog suda Federacije broj: U-16/18, od
26.02.2020. godine, koja je objavljena u „Službenim novinama
Federacije BiH“, broj: 23/20 od 03.04.2020. godine, prestala je
dalja potreba za vođenjem postupka, te se u skladu sa odredbom
člana 42. stav 1. tačka 4. Poslovnika Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine, isti obustavlja.
Međutim, članom IV.C.3.12. b) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, propisano je, da su Odluke Ustavnog suda konačne
i obavezujuće, posebno ako: sud utvrdi da neki zakon ili pak
prijedlog zakona ili drugi propis Federacije, nekog od kantona,
grada ili bilo koje opštine nije u skladu sa ovim ustavom, takav
zakon ili drugi propis neće se primjenjivati i ne stupa na snagu,
ukoliko se ne izmijeni na način koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne
odredi neke prijelazne mjere, koje ne mogu biti na snazi duže od
šest mjeseci. Istim članom pod tačkom c) utvrđeno je da, ako Sud
odlučuje o nekom ustavnom pitanju predočenom po članu IV.C.10
(3), njegova odluka je obavezujuća za sud koji je predočio dotično
pitanje u vezi sa postupkom tokom kojeg se pitanje pojavilo, te
ima isti učinak kao pod tačkom (b). Također, u skladu sa članom
40. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis
organa federalne, kantonalne ili opštinske vlasti za koji Ustavni sud
Federacije utvrdi da nije u skladu sa Ustavom neće se primjenjivati
od dana objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije u
"Službenim novinama Federacije BiH", odnosno predloženi zakon
ili drugi propis neće stupiti na pravnu snagu.
Donesenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona
o radu iz 2018. godine u Prijelaznim i završnim odredbama,
nisu propisana prijelazna rješenja načina rješavanja započetih,
a nezavršenih predmeta iz oblasti radnih odnosa. Kako se prema
odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ne primjenjuje
osporena odredba Zakona, od dana objave Presude broj: U-16/18
od 26.02.2020. godine, potrebno je utvrditi njeno pravno djelovanje
vezano za konkretno ustavno pitanje koje se odnosi na započete,
a nezavršene postupke pred sudovima u Federaciji Bosne i
Hercegovine. Vrhovni sud Federacije radi rješavanja spornog
pravnog pitanje postavljenog od strane Opštinskog suda u Tuzli,
u skladu sa članom 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj:
98/15 ), treba da zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je
od značaja za odlučivanje o predmetima koji su u postupku pred
sudovima iz kojeg razloga je i postavio ustavno pitanje.
Stav Ustavnog suda Federacije u konkretnom slučaju je, da
se u odnosu na započete, a nezavršene predmete pred redovnim
sudom ima primijeniti relevantna odredba člana 114. Zakona o
radu koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“,
broj: 26/16. To se odnosi na predmete koji su započeti, a nedovršeni
zaključno sa danom objave presude broj U- 16/18 od 26.02.2020.
godine, a kojom je utvrđeno da član 9. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu, nije u skladu sa Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine.
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Kako se osporena odredba člana 9. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu po opštim pravilima ne primjenjuje od
dana objave presude, to se do dana izvršenja presude odnosno
usaglašavanja iste sa stavovima Ustavnog suda Federacije iskazanim
u obrazloženju spomenute presude, pred redovnim sudovima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, postupci iz radnih odnosa trebaju
provoditi i okončati po odredbama člana 114. Zakona o radu koji je
donesen 2016. godine, sve do usaglašavanja spomenute odredbe od
strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa stavom koji je
iskazan u Presudi broj: U-16/18 od 26.02.2020. godine. Ovo zbog
toga što Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih
sloboda i dopunski protokoli prema Aneksu Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine imaju pravnu snagu ustavnih odredbi, što
znači, da se direktno primjenjuju u pravnom sistemu Federacije
Bosne i Hercegovine.
Kako je citiranom presudom utvrđena povreda iz člana 6. stav
1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
(pravo na pristup sudu), to rješavajući konkretne predmete, redovni
sudovi imaju direktno primijeniti principe iz Europske konvencije
o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i riješiti započete, a
nedovršene predmete iz oblasti radnih odnosa na način, da se
tužiocima u tim postupcima omogući pravično suđenje i pristup
sudu uz jedino ograničenje vezano za rokove zastare.
S obzirom na navedeno donesena je odluka kao u izreci
presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u
sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir,
Mirjana Čučković, prof.dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak,
sudije Suda.
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: U-48/19
Sarajevo, 21.04.2020. godine
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o
predočenom ustavnom pitanju Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti članka 9. stavak 2. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o rad, na temelju članka IV.C.3.10.
(4). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne
rasprave održanoj dana 21.04.2020. godine donio je

PRESUDU

U odnosu na postavljeno ustavno pitanje, dejstvo Presude
broj: U-16/18, od 26.02.2020. godine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 23/20) je, da se članak 9. stavak 2. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 89/18) ne primjenjuje u započetim, a nezavršenim predmetima
pred redovnim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te se
isti imaju okončati sukladno članku 114. Zakona o radu („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 26/16).
Obustavlja se postupak po postavljenom ustavnom pitanju
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine vezano za
utvrđivanje ustavnosti članka 9. stavak 2. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj:
89/18), jer je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Presudi
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broj: U-16/18, od 26.02.2020. godine utvrdio da isti nije sukladan
Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i
svim službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
1. Predmet zahtjeva i podnositelj zahtjeva
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: podnositelj zahtjeva) je podneskom broj: 070-0-Su-19000980, od 29.10.2019. godine, koji je zaprimljen dana 28.11.2019.
godine, a dopunjen i preciziran dana 16.12.2019. godine, Ustavnom
sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni
sud Federacije) predočio ustavno pitanje – ocjena ustavnosti članka
9. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u
daljnjem tekstu: osporeni članak Zakona).
U smislu članka IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
je ovlašten za postavljanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu
Federacije.
2. Stranke u postupku
Sukladno s člankom 39. stavak 2. Zakona o postupku
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, stranke
u postupku u ovom ustavno-sudskom predmetu su: Vrhovni
sud Federacije Bosne i Hercegovine, kao podnositelj zahtjeva
i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao donositelj
osporenog članka Zakona.
3. Bitni navodi podnositelja zahtjeva
Podnositelj zahtjeva podnio je ovom sudu zahtjev za
rješavanje ustavnog pitanja koje se odnosi na utvrđivanje ustavnosti
odredbe članka 9. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o radu, a kojom odredbom je izmijenjen sadržaj odredbe
članka 114. stavak 3. Zakona o radu („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 26/16), na način što se riječi „osim u slučaju zahtjeva
radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog
odnosa“, zamjenjuju riječima „osim u slučaju otkaza ugovora o
radu sukladno ovom zakonu“.
Ističu, da je Općinski sud u Tuzli na temelju odredbe članka
61. Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije
BiH“, br.: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), podnio Vrhovnom sudu
Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za rješavanje spornog
pravnog pitanja, uz koji je dostavio i spis tog suda broj 32 0 Rs
369527 19 Rs, navodeći da se kod Općinskog suda u Tuzli nalazi
veliki broj predmeta sa istim i sličnim zahtjevima i dilemama
u postupanju, zbog čega je i navedeni sud dostavio ovaj zahtjev.
Kako navodi podnositelj zahtjeva, sporno pravno pitanje koje
je postavljeno od strane Općinskog suda u Tuzli definirano je na
sljedeći način: „Kako postupati po tužbama i tužbenim zahtjevima
koji su kod suda zaprimljeni nakon stupanja na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o radu od 09.11.2018. godine,
kojim se traži isplata novčanog potraživanja ili naknada štete iz
radnog odnosa za period koji obuhvata i period potraživanja radnika
dospjelih na naplatu prije stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko
radnici kao tužitelji nemaju dokaz da su se obraćali poslodavcu za
internu zaštitu svojih prava u rokovima predviđenim u članku 114.
Zakona o radu“.
Podnositelj zahtjeva navodi da je odredbom članka 114.
stavak 1. Zakona o radu propisano da radnik koji smatra da mu
je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u
roku 30 dana od dana dostave odluke kojom je povrijeđeno
njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava,
zahtijevati od poslodavca ostvarivanje toga prava, dok je stavkom
2. istog članka propisano, da ako poslodavac u roku 30 dana od
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dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora
o mirnom rješavanju spora iz članka 116. stavak 1. ovoga zakona
ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od 90 dana
podnijeti tužbu pred mjerodavnim sudom. Stavak 3. propisuje da
zaštitu povrijeđenog prava pred mjerodavnim sudom ne može
zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev
iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju zahtjeva radnika za
nadoknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa.
Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o radu, izmijenjen je sadržaj odredbe članka 114. Zakona
o radu, tako što se u stavku 1. riječ „može“ zamjenjuje sa riječima:
„dužan je“, dok u stavku 3. riječi „osim u slučaju zahtjeva radnika
za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa“,
zamjenjuju riječima “osim u slučaju otkaza ugovora o radu
sukladno ovom zakonu“.
Dakle, navedenim odredbama Zakona je utvrđena obveza
radnika da se u slučaju zahtjeva za isplatu novčanog potraživanja
moraju prethodno obratiti poslodavcu da bi isti stekli pravo na
sudsku zaštitu.
Međutim, kako to proizilazi iz zahtjeva Općinskog suda u Tuzli
za rješavanje spornog pravnog pitanja, brojni su predmeti u kojima
se kao tužitelji pojavljuju radnici čije je novčano potraživanje iz
radnog odnosa nastalo i dospjelo u vrijeme važenja Zakona o radu
iz 2016. godine, kada nije postojala obveza radnika na prethodno
obraćanje poslodavcu, a u kojima su tužbe za isplatu podnesene
nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o radu. Rok za prethodno podnošenje zahtjeva za zaštitu prava iz
radnog odnosa koji je propisan odredbom članka 114. stavak 1.
Zakona o radu je prekluzivni rok, čijim se protekom gubi pravo
na preispitivanje odluke poslodavca, a i mogućnost sudske zaštite
prava, pa donesena odluka poslodavca u vezi tih prava postaje
konačna i izvršna. Pored toga, prethodno obraćanje poslodavcu u
propisanom roku od 30 dana je i procesna pretpostavka za vođenje
parnice (članak 53. Zakona o parničnom postupku), pa u slučaju
da tužitelj ne dostavi dokaz o prethodnom obraćanju poslodavcu,
sud tužbu odbacuje. Također zakonodavac u Zakonu o izmjenama
i dopunama Zakona u radu nije predvidio prijelazne odredbe već
je samo naveo da zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
U konkretnom slučaju predmet potraživanja tužitelja je
naknada štete (izgubljene zarade) u vidu manje isplaćene mjesečne
plaće za period od 01.07.2017. godine do 07.04.2019. godine, koju
tužitelj potražuje u ukupnom iznosu od 5.040,00 KM (sa zakonskom
zateznom kamatom počev od dospijeća svakog mjesečnog iznosa
pa do isplate). U ovom predmetu, radnik se obratio poslodavcu
za ostvarivanje svojih prava iz radnog odnosa neposredno prije
podnošenja predmetne tužbe, ali za cijeli period potraživanja od
01.07.2017. godine do 07.04.2019. godine, pa se pokazalo spornim
da li je ovakvim zahtjevom radnik ostvario pravo na sudsku zaštitu.
Tuženi je u svom odgovoru na tužbu osporio zahtjev tužitelja
u cijelosti, navodeći da je predmetna tužba podnesena nakon
stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
radu, te da sukladno s odredbom članka 114. Zakona o radu, tužitelj
poslodavcu nije podnio zahtjev za internu zaštitu svojih prava u
rokovima predviđenim u zakonu, zbog čega je izgubio pravo na
sudsku zaštitu, pa sud treba po službenoj dužnosti tužbu odbaciti.
Podnositelj zahtjeva smatra da je osporenim člankom Zakona
povrijeđeno jedno od temeljnih načela vladavine prava – načelo
pravne sigurnosti prema kome svatko mora biti siguran u svoju
pravnu poziciju, a to bi značilo da bi se na konkretan spor trebao
primijeniti onaj propis koji je bio na snazi u vrijeme nastanka
i dospijeća potraživanja. Osim toga, povrijeđeno je i načelo
stečenih prava kao dio načela pravne sigurnosti, koje se odnosi na
subjektivna prava pojedinaca koja su nastala i dospjela u ranijem
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režimu, a na koja promjena propisa ne smije utjecati. Na taj način
došlo je do povrede prava tužitelja iz članka 1. Protokola broj 1. uz
Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
jer ograničavanje imovine tužitelja u konkretnom slučaju ne bi bilo
zakonito, odnosno ne temelji se na domaćoj pravnoj osnovi koja
je dovoljno dostupna, precizna i predvidiva. Predmetno miješanje
u imovinu tužitelja ne bi bilo ni opravdano jer nije poduzeto s
legitimnim ciljem radi ostvarenja javnog interesa, a ne ispunjava test
pravične ravnoteže odnosno ravnomjernosti između upotrijebljenih
sredstava i željenog cilja, jer bi tužitelj u tom slučaju morao snositi
„poseban i prekomjeran teret“. Također sadržaj osporenog članka
Zakona dovodi u pitanje i način primjene članka 115. Zakona o
radu, koji se odnosi na zastaru novčanih potraživanja iz radnog
odnosa. Na taj način radnik bi se morao za svako svoje novčano
potraživanje, uključujući i ona koja dospijevaju mjesečno, svaki
put u roku od 30 dana od dana povrede prava, obratiti poslodavcu
sa zahtjevom za ostvarivanjem tog prava, što prema shvatanju
podnositelja zahtjeva, stavlja na radnika nepotreban teret i
onemogućava ga u direktnom pristupu sudu, na koji način dolazi do
povrede članka 6. stavka 1. Europske konvencije o zaštiti ljudskih
prava i temeljnih sloboda. Pravo na pristup sudu, kao sastavni dio
prava na pravično suđenje, mora biti „praktično i učinkovito“, a što
se prema mišljenju podnositelja zahtjeva ne obezbjeđuje ovakvim
zakonskim rješenjem.
Naime, Aneksom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
utvrđeni su instrumenti za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu
snagu ustavnih odredaba, između ostalih u točki 4. Aneksa navedena
je i Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih
sloboda. U odredbi članka II. A 2. (1) k) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine propisano je da će Federacija Bosne i Hercegovine
osigurati primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i
sloboda, između ostalih pojedinačno navedenih prava i prava na
imovinu.
S tim u svezi, podnositelj zahtjeva ističe, da prema praksi
Europskog suda za ljudska prava, riječ „imovina“ uključuje širok
opseg imovinskih interesa koji predstavljaju ekonomsku vrijednost
i pojam „imovine“ ne bi se trebao tumačiti na restriktivan način.
Naime članak 1. Protokola broj 1. uz Europsku konvenciju o zaštiti
ljudskih prava i temeljnih sloboda obuhvata tri različita pravila.
Prvo i opće pravilo izražava načelo mirnog uživanja imovine. Drugo
pravilo odnosi se na lišavanje imovine i podvrgavanje izvjesnim
uvjetima, a treće da države potpisnice imaju pravo, između ostalog,
da kontroliraju imovinu sukladno s općim interesom.
Iz svih navedenih razloga podnositelj zahtjeva predlaže da
Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će:
1. Utvrditi da odredba članka 9. stavak 2. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o radu nije u suglasnosti s člankom II. A 2. (1)
k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, člankom 6. stavak 1.
Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda
i člankom 1. Protokola broj 1. uz Europsku konvenciju o zaštiti
ljudskih prava i temeljnih sloboda.
2. Donijeti prijelazno rješenje da se do izvršenja presude,
članak 9. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
briše i zamjenjuje ranijim člankom 114. stavak 3. Zakona o radu,
kojim je određeno da: „Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim
sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu
nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovog članka, osim u slučaju
zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz
radnog odnosa“.
3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“
i svih kantona.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Ustavni sud Federacije je dana 14.01.2020. godine, sukladno
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članku 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine, pozvao Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine (Zastupnički dom i Dom naroda) kao stranku u
postupku, radi dostave odgovora na navode podnositelja zahtjeva.
Traženi odgovori od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
nisu dostavljeni.
Međutim, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
podneskom broj: 03-01-79/2020, dana 31.01.2020. godine,
Ustavnom sudu Federacije dostavila Mišljenje V. broj: 128/2020,
od 30.01.2020. godine, koje je u svezi s člankom 247. Poslovnika
o radu Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br.: 27/03 i 21/09), Vlada Federacije Bosne
i Hercegovine utvrdila na 208. sjednici, održanoj dana 30.01.2020.
godine, a u odnosu na zahtjev za odgovor pred Ustavnim sudom
Federacije u predmetu broj: U-48/19 od 28.11.2019. godine (istim
člankom je propisano, da prijedlog ovlaštenog predlagatelja za
ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Federacije, koje je Dom
naroda uputio Ustavnom sudu Federacije, Predsjedatelj Doma
naroda upućuje Predsjedatelju Zastupničkog doma i Premijeru
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine).
U mišljenju se navodi da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
smatra, da osporenim člankom Zakona nije uskraćeno pravo
radnika na pristup sudu i pravično suđenje, kao ni pravo na imovinu
utvrđeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim
slobodama, te ista nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine. Naime, odredbom članka 114. Zakona o radu, prije
stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
pitanje zaštite prava iz radnog odnosa je bilo uređeno na način da
je bilo predviđeno da zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim
sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije
podnio zahtjev za zaštitu prava, osim u slučaju zahtjeva radnika za
naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa. Iz
navedene zakonske odredbe proizilazi da je radnik kojem je otkazan
ugovor o radu bio u obvezi da se prije traženja zaštite povrijeđenog
prava pred nadležnim sudom, prethodno obrati poslodavcu. Imajući
u vidu da otkazom ugovora o radu od strane poslodavca, radniku
prestaje radni odnos, te da poslodavci nakon otkazivanja ugovora
o radu nemaju obvezu udovoljavati zahtjevu za zaštitu prava kojeg
podnosi radnik, to je predloženo da se prilikom ostvarivanja zaštite
u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu, radnik može obratiti
nadležnom sudu, a bez da se prethodno obraća poslodavcu. Dakle,
namjera predlagatelja navedenog Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o radu bila je da se radnicima u slučaju otkaza ugovora
o radu iz navedenih razloga omogući zaštita povrijeđenih prava
bez obveze prethodnog obraćanja poslodavcu, a nikako da se
ograničava pravo radnika na pristup sudu i pravično suđenje, kao
i pravo na imovinu, kako se navodi u predmetnom zahtjevu za
ocjenu ustavnosti.
Nadalje se navodi, da se prilikom utvrđivanja teksta
predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, u
konzultacijama sa socijalnim partnerima, cijenio opravdanim i
zahtjev Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine,
kao reprezentativnog predstavnika poslodavaca na teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je iskazana potreba da
poslodavac bude prethodno obaviješten o zahtjevu za ostvarivanje
novčanih potraživanja iz radnog odnosa, s obzirom da se u praksi
nerijetko događa da poslodavac o potraživanjima radnika bude
upoznat tek nakon što mu putem suda bude dostavljena tužba na
odgovor. Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o radu se ni na koji način nije uskratilo, niti ograničilo
pravo radnika na pristup sudu, a obzirom da je u odredbi članka 114.
stavak 3. i dalje predviđena mogućnost ostvarivanja zaštite prava
iz radnog odnosa pred nadležnim sudom. Također kako se navodi,
pomenutom odredbom se nije utjecalo na primjenu odredbe članka
115. Zakona o radu koja se odnosi na zastaru novčanih potraživanja,

Понедељак, 01. 06. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

iz razloga što je istom utvrđen opći zastarni rok za potraživanja iz
radnog odnosa u roku od tri godine od dana nastanka obveze. Kada
je u pitanju primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
radu na novčana potraživanja nastala prije stupanja na snagu istog,
ističu kako ni u kojem slučaju nije moguća retroaktivna primjena
pomenutog zakona, već da se isti primjenjuje isključivo od dana
njegovog stupanja na snagu.
Isto tako je navedeno, da je tekst Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu usuglašen sa socijalnim partnerima i
upućen Ekonomsko – socijalnom vijeću za teritoriju Federacije
Bosne i Hercegovine, radi razmatranja. Ekonomsko – socijalno
vijeće je na sjednici održanoj 19.12.2016. godine, podržalo
spomenuti zakon u predloženom obliku.
5. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Članak IV.C.3.10. (4)
Ustavni sud također odlučuje o ustavnim pitanjima koja
mu predoči Vrhovni sud ili pak neki kantonalni sud a koja se jave
tijekom postupka pred dotičnim sudom.
Članak IV.C.3.12.
Odluke Ustavnog suda konačne su i obvezujuće, osobito ako:
a) Sud odlučuje o nekom sporu iz članka IV. C. 10 (1). Sve
stranke u sporu pokoravaju se toj odluci i pridržavaju se svih naloga
koje Sud izda tijekom postupka ili po njegovu dovršetku.
b) Sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog zakona ili drugi
propis Federacije, nekog od kantona, grada ili bilo koje općine
nije sukladan s ovim ustavom, takav zakon ili drugi propis neće se
primjenjivati i ne stupa na snagu, ukoliko se ne izmijeni na način
koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne odredi neke prijelazne mjere,
koje ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.
c) Sud odlučuje u nekom ustavnom pitanju predočenom po
članku IV. C. 10 (3), njegova odluka obvezujuća za sud koji je
predočio dotično pitanje u svezi s postupkom tijekom kojega se ono
javilo, te ima isti učinak kao u (b).
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03)
Članak 5.
Ustavni sud provodi postupak na temelju odredaba ovog
zakona, a u pitanjima koja nisu uređena ovim zakonom može
shodno primijeniti odgovarajuća pravila procesnih zakona.
Pravila postupka koja nisu utvrđena ovim zakonom propisat
će se poslovnikom Ustavnog suda.
Članak 40. stavak 1.
Usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis organa federalne,
kantonalne ili općinske vlasti za koji Ustavni sud utvrdi da nije
sukladan sa Ustavom neće se primjenjivati od dana objavljivanja
presude Ustavnog suda u "Službenim novinama Federacije BiH",
odnosno predloženi zakon ili drugi propis neće stupiti na snagu.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 40/10 i 18/16)
Članak 42. stavak 1. točka 4.
Rješenje o obustavi postupka
Sud će donijeti rješenje kojim obustavlja postupak kada je u
tijeku postupka:
(....),
4. i u drugim slučajevima kada prestaje potreba za daljnjim
vođenjem postupka.
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Članak 60.
Djelovanje odluka Suda
Svatko kome je povrijeđeno pravo konačnim ili pravomoćnim
pojedinačnim aktom donesenim na temelju odredbi koje su prestale
da važe na temelju odluke Suda, ima pravo tražiti od nadležnog
tijela izmjenu tog pojedinačnog akta, a nadležno tijelo je dužno da
ponovi postupak i uskladi akt s odlukom Suda u roku od 90 dana od
dana prijema zahtjeva.
Ukoliko nadležni organ ne ponovi postupak i ne usuglasi
akt s odlukom Suda u roku iz stavka 1. ovog članka, akt kojim je
povrijeđeno pravo nekoj osobi prestaje da važi.
Prijedlog za izmjenu konačnog ili pravomoćnog pojedinačnog
akta iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti u roku od dvije
godine od dana objavljivanja odluke u “Službenim novinama
Federacije BiH”, službenom glasilu kantona odnosno općine.
D. Zakon o radu
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16)
Zaštita prava iz radnog odnosa
Članak 114.
(1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko
pravo iz radnog odnosa može u roku 30 dana od dana dostave
odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana
saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje
toga prava.
(2) Ako poslodavac u roku 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom
rješavanju spora iz članka 116. stavak 1. ovoga zakona ne udovolji
tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od 90 dana podnijeti
tužbu pred mjerodavnim sudom.
(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred mjerodavnim sudom
ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio
zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju zahtjeva radnika za
nadoknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa.
XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 173.
Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika, započeti
prije stupanja na snagu ovoga zakona, završit će se prema
odredbama Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH",
br.: 43/99, 32/00 i 29/03).
E. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 89/18)
Članak 9.
U članku 114. stavak (1), riječ "može", zamjenjuje se
riječima: "dužan je".
U stavku (3) riječi: "osim u slučaju zahtjeva radnika za
naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa",
zamjenjuju se riječima: "osim u slučaju otkaza ugovora o radu
sukladno ovom zakonu".
F. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom
postupku
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 98/15)
Članak 14.
Iza članka 61. dodaje se novo poglavlje IIIa. i čl. od 61a. do
61f. koji glase:
"IIIa. - POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG
PITANJA
Članak 61a.
(1) Ako u postupku pred prvostupanjskim sudom u većem
broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom
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pravnom pitanju, koje je od značaja za odlučivanje o predmetu
postupka pred prvostupanjskim sudovima, prvostupanjski će sud
po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti
postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog
pravnog pitanja.
(2) Sud koji je pokrenuo postupak za rješavanje spornog
pravnog pitanja dužan je zastati s postupkom dok se ne okonča
postupak pred Vrhovnim sudom Federacije.
Članak 61b.
(1) Zahtjev iz članka 61a. stavak 1. ovoga zakona treba
sadržati kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj
stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog
kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog
pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog
pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na očitovanje.
(2) Ako stranka predloži pokretanje postupka za rješavanje
spornog pravnog pitanja, a protivna stranka nije bila u mogućnosti
očitovati se o prijedlogu, sud će dostaviti prijedlog drugoj stranci na
očitovanje u roku osam dana od dana dostave prijedloga.
(3) Prvostupanjski sud dužan je uz zahtjev za rješavanje
spornog pravnog pitanja dostaviti i predmet Vrhovnom sudu
Federacije.
Članak 61c.
(1) Vrhovni sud Federacije odbacit će nepotpun ili nedopušten
zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nedopušten je ako je o
takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije već donio odluku.
Članak 61d.
(1) Vrhovni sud Federacije rješava sporno pravno pitanje po
pravilima postupka za usvajanje pravnih stavova.
(2) Vrhovni sud Federacije odbit će riješiti sporno pravno
pitanje ako ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju
predmeta u postupku pred prvostupanjskim sudom.
(3) Vrhovni sud Federacije dužan je riješiti sporno pravno
pitanje u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva.
Članak 61e.
(1) U odluci povodom zahtjeva za rješavanje spornog pravnog
pitanja Vrhovni sud Federacije iznosi razloge kojima obrazlaže
zauzeto pravno shvaćanje.
(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se sudu koji je
pokrenuo postupak i objavljuje na internet stranici Vrhovnog suda
Federacije ili na drugi pogodan način.
Članak 61f.
Ako je Vrhovni sud Federacije riješio sporno pravno pitanje,
stranke u postupku u koјеm se postavlja isto sporno pravno pitanje
nemaju pravo tražiti njegovo rješavanje u parnici koja je u tijeku.".
6. Sudbena praksa Ustavnog suda Federacije
Presuda Ustavnog suda Federacije, broj: U-16/18, od
26.02.2020. godine, objavljena u „Službenim novinama Federacije
BiH“, broj: 23/20.
7.Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je podneskom
broj: 070-0-Su-19-000980, od 29.10.2019. godine, koji je
zaprimljen dana 28.11.2019. godine, a dopunjen i preciziran dana
16.12.2019. godine, Ustavnom sudu Federacije predočio ustavno
pitanje – ocjena ustavnosti članka 9. stavak 2. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o radu.
Ustavno pitanje se pojavilo u tijeku postupka pred Vrhovnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine, a po zahtjevu Općinskog
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suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja uz koji je
i dostavljen spis tog suda broj 32 0 Rs 369527 19 Rs, navodeći
da se kod Općinskog suda u Tuzli nalazi veliki broj predmeta s
istim i sličnim zahtjevima i dilemama u postupanju. Kako navodi
podnositelj zahtjeva, sporno pravno pitanje koje je postavljeno
od strane Općinskog suda u Tuzli definirano je na sljedeći način:
„Kako postupati po tužbama i tužbenim zahtjevima koji su kod
suda zaprimljeni nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o radu od 09.11.2018. godine, kojim se traži
isplata novčanog potraživanja ili naknada štete iz radnog odnosa
za period koji obuhvata i period potraživanja radnika dospjelih na
naplatu prije stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko radnici kao
tužitelji nemaju dokaz da su se obraćali poslodavcu za internu
zaštitu svojih prava u rokovima predviđenim u članku 114. Zakona
o radu“.
Kada je u pitanju osporeni članak Zakona, Ustavni sud
Federacije je, odlučujući o zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti
Dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici
održanoj dana 26.02.2020. godine, donio Presudu broj: U-16/18,
kojom je utvrdio da članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o radu nije sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu naprijed navedeno, kada je u pitanju ocjena ustavnosti
članka 9. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
donošenjem spomenute Presude Ustavnog suda Federacije broj:
U-16/18, od 26.02.2020. godine, koja je objavljena u „Službenim
novinama Federacije BiH“, broj: 23/20 od 03.04.2020. godine,
prestala je daljnja potreba za vođenjem postupka, te se sukladno
odredbi članka 42. stavak 1. točka 4. Poslovnika Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine, isti obustavlja.
Međutim, člankom IV.C.3.12. b) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, propisano je, da su Odluke Ustavnog suda konačne i
obvezujuće, posebice ako: sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog
zakona ili drugi propis Federacije, nekog od kantona, grada ili bilo
koje općine nije sukladan s ovim ustavom, takav zakon ili drugi
propis neće se primjenjivati i ne stupa na snagu, ukoliko se ne
izmijeni na način koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne odredi neke
prijelazne mjere, koje ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.
Istim člankom pod točkom c) utvrđeno je da, ako Sud odlučuje
o nekom ustavnom pitanju predočenom po članku IV.C.10 (3),
njegova odluka je obvezujuća za sud koji je predočio dotično
pitanje u svezi s postupkom tijekom kojeg se pitanje pojavilo, te
ima isti učinak kao pod točkom (b). Također, sukladno članku 40.
stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis
organa federalne, kantonalne ili općinske vlasti za koji Ustavni sud
Federacije utvrdi da nije sukladan sa Ustavom neće se primjenjivati
od dana objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije u
"Službenim novinama Federacije BiH", odnosno predloženi zakon
ili drugi propis neće stupiti na pravnu snagu.
Donesenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona
o radu iz 2018. godine u Prijelaznim i završnim odredbama,
nisu propisana prijelazna rješenja načina rješavanja započetih,
a nezavršenih predmeta iz oblasti radnih odnosa. Kako se prema
odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ne primjenjuje
osporena odredba Zakona, od dana objave Presude broj: U-16/18
od 26.02.2020. godine, potrebno je utvrditi njeno pravno dejstvo
vezano za konkretno ustavno pitanje koje se odnosi na započete,
a nezavršene postupke pred sudovima u Federaciji Bosne i
Hercegovine. Vrhovni sud Federacije radi rješavanja spornog
pravnog pitanje postavljenog od strane Općinskog suda u Tuzli,
sukladno članku 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj:
98/15 ), treba da zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je
od značaja za odlučivanje o predmetima koji su u postupku pred
sudovima iz kojeg razloga je i postavio ustavno pitanje.
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Stav Ustavnog suda Federacije u konkretnom slučaju je, da
se u odnosu na započete, a nezavršene predmete pred redovnim
sudom ima primijeniti relevantna odredba članka 114. Zakona o
radu koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“,
broj: 26/16. To se odnosi na predmete koji su započeti, a nedovršeni
zaključno s danom objave presude broj U- 16/18 od 26.02.2020.
godine, a kojom je utvrđeno da članak 9. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu, nije sukladan Ustavu Federacije Bosne
i Hercegovine.
Kako se osporena odredba članka 9. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o radu po općim pravilima ne primjenjuje od
dana objave presude, to se do dana izvršenja presude odnosno
usuglašavanja iste sa stavovima Ustavnog suda Federacije iskazanim
u obrazloženju spomenute presude, pred redovnim sudovima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, postupci iz radnih odnosa trebaju
provoditi i okončati po odredbama članka 114. Zakona o radu koji
je donesen 2016. godine, sve do usuglašavanja spomenute odredbe
od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa stavom
koji je iskazan u Presudi broj: U-16/18 od 26.02.2020. godine.
Ovo zbog toga što Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava
i temeljnih sloboda i dopunski protokoli prema Aneksu Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine imaju pravnu snagu ustavnih
odredbi, što znači, da se direktno primjenjuju u pravnom sustavu
Federacije Bosne i Hercegovine.
Kako je citiranom presudom utvrđena povreda iz članka 6.
stavak 1. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih
sloboda (pravo na pristup sudu), to rješavajući konkretne predmete,
redovni sudovi imaju direktno primijeniti načela iz Europske
konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i riješiti
započete, a nedovršene predmete iz oblasti radnih odnosa na način,
da se tužiteljima u tim postupcima omogući pravično suđenje i
pristup sudu uz jedino ograničenje vezano za rokove zastare.
S obzirom na navedeno donesena je odluka kao u izreci
presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno
u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna
Budimir, Mirjana Čučković, prof.dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata
Senjak, suci Suda.
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine

Aleksandra Martinović, v.r.
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 8/2020
СА ДРЖА Ј

СКУПШТИНА
507. Закон о печату Тузланског кантона

819

508. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама

821

509. Закон о измјени Закона о условима и поступку
легализације бесправно изграђених грађевина

822

510. Закон о допунама Закона о порезу на имовину,
насљеђе и поклон

822

511. Закон о измјенама и допунама Закона о оружју
и муницији

822

512. Одлука, број: 01-02-187-4/20 од 14.05.2020.
године ( о измјени Програма суфинансирања
пројекта
изградње
канализације
и
водоснабдијевања опћине Челић)
513. Одлука о усвајању Елабората о друштвеноекономској оправданости оснивања Јавне
установе Основна музичка школа Грачаница,
број: 01-02-292-4/20 од 14.05.2020. године

823

823

ВЛАДА
514. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2020. годину,
број: 02/1-11-8473/20 од 28.04.2020. године
(Министарство финансија, Министарство
привреде и буџетски корисници)
515. Одлука о усмјеравању донације у Буџет Тузланског
кантона за 2020. годину, број: 02/1-11-7581-2/20 од
28.04.2020. године (ЈУ ОШ „Вишћа“ Живинице)
516. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора
Јавне установе Служба за запошљавање
Тузланског кантона, број: 02/1-30-8121/20 од
28.04.2020. године
517. Рјешење о привременом именовању члана
Управног одбора Јавне установе Служба за
запошљавање Тузланског кантона, број: 02/130-8121-1/20 од 28.04.2020. године

823

829

829

829

518. Рјешење о именовању директора Кантоналног
Завода за пружање правне помоћи, број: 02/130-12659/20 од 28.04.2020. године

830

519. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Кантоналне агенције за приватизацију
Тузланског кантона, број: 02/1-04-12707/20 од
28.04.2020. године

830

520. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора ЈУ Одгојни центар Тузланског кантона,
број: 02/1-04-1270-1/20 од 28.04.2020. године

830

521. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Сјењак“ Тузла,
број: 02/1-34-8368-1/20 од 28.04.2020. године

830

522. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Нови Град“ Тузла,
број: 02/1-34-8368-7/20 од 28.04.2020. године

831

523. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Крека“ Тузла, број:
02/1-34-8368-8/20 од 28.04.2020. године

831

524. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла,
број: 02/1-34-8368-11/20 од 28.04.2020. године

831

525. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Центар“ Тузла,
број: 02/1-34-8474-1/20 од 28.04.2020. године

831

526. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Хусино“ Тузла,
број: 02/1-34-8474-7/20 од 28.04.2020. године

832

527. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла,
број: 02/1-34-8474-9/20 од 28.04.2020. године

832

528. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла, број:
02/1-34-8474-11/20 од 28.04.2020. године

832

529. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Пазар“ Тузла, број:
02/1-34-8474-12/20 од 28.04.2020. године

832

530. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Пасци“ Пасци,
Тузла, број: 02/1-34-8474-13/20 од 28.04.2020.
године
531. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Горња Тузла“ Горња
Тузла, број: 02/1-34-8474-14/20 од 28.04.2020.
године
532. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Букиње“ Букиње, Тузла,
број: 02/1-34-8474-15/20 од 28.04.2020. године
533. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Иван Горан
Ковачић“ Градачац, број: 02/1-34-8368/20 од
28.04.2020. године
534. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Тојшићи“ Тојшићи,
Калесија, број: 02/1-34-8368-3/20 од 28.04.2020.
године
535. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Сладна“ Сладна,
Сребреник,
број:
02/1-34-8368-4/20
од
28.04.2020. године

833

833

833

833

834

834

536. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“
Дубоки Поток, Сребреник, број: 02/1-34-84829/20 од 28.04.2020. године

834

537. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Бријесница“
Бријесница Велика, Добој Исток, број: 02/1-348368-14/20 од 28.04.2020. године

834
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538. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Миричина“ Миричина,
Грачаница, број: 02/1-34-8482-1/20 од 28.04.2020.
године
539. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Ораховица“ Ораховица
Доња, Грачаница, број: 02/1-34-8482-2/20 од
28.04.2020. године
540. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Горња Ораховица“
Горња Ораховица, Грачаница, број: 02/1-34-84823/20 од 28.04.2020. године

835

552. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња рударска школа
Тузла, број: 02/1-34-8368-2/20 од 28.04.2020.
године

838

835

553. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“
Тузла, број: 02/1-34-8368-9/20 од 28.04.2020.
године

839

835

554. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Средња економско - трговинска школа
Тузла, број: 02/1-34-8474-6/20 од 28.04.2020.
године

839

555. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла,
број: 02/1-34-8474-16/20 од 28.04.2020. године

839

556. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња електротехничка
школа Тузла, број: 02/1-34-8482-4/20 од
28.04.2020. године

839

557. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња саобраћајна
школа Тузла, број: 02/1-34-8482-5/20 од
28.04.2020. године

840

558. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла,
број: 02/1-34-8482-8/20 од 28.04.2020. године

840

559. Рјешење о привременом именовању Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа „Муса
Ћазим Ћатић“ Кладањ, број: 02/1-34-8474/20
од 28.04.2020. године

840

560. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Живинице,
број: 02/1-34-8474-8/20 од 28.04.2020. године

840

561. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Гимназија Живинице, број: 02/1-348482-7/20 од 28.04.2020. године

841

541. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Шерићи“ Шерићи,
Живинице, број: 02/1-34-8368-12/20 од 28.04.2020.
године

836

542. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Дубраве“ Дубраве
Доње, Живинице, број: 02/1-34-8474-10/20 од
28.04.2020. године

836

543. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Вишћа“ Вишћа,
Живинице, број: 02/1-34-8482-6/20 од 28.04.2020.
године

836

544. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Бановићи“ Бановићи,
број: 02/1-34-8368-6/20 од 28.04.2020. године

836

545. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Трештеница“
Трштеница, Бановићи, број: 02/1-34-8474-4/20
од 28.04.2020. године

837

546. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Добошница“
Добошница, Лукавац, број: 02/1-34-8368-5/20
од 28.04.2020. године
547. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Прокосовићи“
Прокосовићи, Лукавац, број: 02/1-34-8474-3/20
од 28.04.2020. године
548. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Лукавац Мјесто“
Лукавац, број: 02/1-34-8482/20 од 28.04.2020.
године

837

837

837

549. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци,
Челић, број: 02/1-34-8368-13/20 од 28.04.2020.
године

838

550. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Вражићи“ Вражићи,
Челић, број: 02/1-34-8474-2/20 од 28.04.2020.
године

838

551. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна школа „Челић“ Челић, број:
02/1-34-8474-5/20 од 28.04.2020. године

Понедељк, 01. 06. 2020. год.

838

562. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња економско хемијска школа Лукавац, број: 02/1-34-836810/20 од 28.04.2020. године
563. Програм о утврђивању услова, критерија и
поступака за расподјелу средстава Буџета
Тузланског кантона за 2020. годину „Подршка
повратку прогнаних лица“, број: 02/1-114387/20 од 28.04.2020. године

841

841

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И
НАУКЕ
564. Одлука о измјени и допуни Наставног плана и
програма за осми (VIII) разред деветогодишње
основне школе, број: 10/1-34-10302/20 од
19.05.2020. године

843

565. Измјена Наставног плана и програма за први
(I) разред деветогодишње основне школе, број:
10/1-34-10153/20 од 18.05.2020. године

844

Понедељак, 01. 06. 2020. год.
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566. Измјена Наставног плана и програма за други
(II) разред деветогодишње основне школе, број:
10/1-34-10153-1/20 од 18.05.2020. године

844

МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА И
УПРАВЕ
567. Правилник о измјени Правилника о основама
и мјерилима за утврђивање плаћа и других
личних примања радника судова Тузланског
кантона и Кантоналног тужилаштва Тузланског
кантона, број: 06/1-11-8012-1/20 од 20.02.2020.
године

844

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
568. Пресуда, број: У-48/19 од 21.04.2020. године
(српски језик)
Пресуда, број: У-48/19 од 21.04.2020. године
(босански језик)
Пресуда, број: У-48/19 од 21.04.2020. године
(хрватски језик)

845

ОГЛАСНИ ДИО
УПИС У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА
73. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „Yога Студио Моја прича“
из Тузле

I

74. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „ДРУГАРИ“

I

75. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „СМРЕКВИК“

II

76. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана корисника водовода
„РАВНЕ ЗЕЛЕНИКА“
77. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење студената психологије
„Импулс“
78. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење „Клуб Шампиона –
Цхампионс Цлуб“
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85. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ВИС 2020“
86. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење Центар за лични развој
„Смисао“
87. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење за очување босанске
традиције „САФА“

VII

88. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење бораца Патриотске лиге
Опћине Кладањ

VII

89. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење пољопривредних произвођача
„СУНЦЕ“ Челић

VII

90. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење за спорт и културу „БОЉЕ
СУТРА“

VIII

91. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење Грађана Алфа

VIII

92. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА – ЋАСУРИ
МЗ ТУПКОВИЋ

VIII

93. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: ПАТРИОТСКА ЛИГА СРЕБРЕНИК

IX

94. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
„Удружење инжењера сигурности и помоћи
Тузла“
95. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана: Удружење узајамне помоћи
и солидарности
96. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Студентско
вијеће Машинског факултета у Тузли

VI
VI

IX
IX

X

97. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана: Организација демобилисаних бораца опћине
Грачаница

X

98. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана: Удружење жена „Миричанки“

X

III

79. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ „ЕМИНЕНТ“

99. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана: Удружење „Е-Зона“

X

III

80. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „СЕМЕРКАНД“

III

100. Оглас о промјенама уписаним у Регистар удружења
грађана Тузланског кантона: ФУДБАЛСКИ
КЛУБ „БИЈЕЉЕВАЦ“ МИЉАНОВЦИ

X
X

II
II

81. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење Билијар клуб „БКЦ“

IV

82. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ
ПРАВА „ЛЕГАЛИСТ“

101.Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана: Удружење грађана „За боље
сутра“

IV

102. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Удружење „Полицајци Градачца 1991.-1995“

XI

103. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
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OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako је dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

4.

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1- 05-033695/19 od 17.12.2019.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 320/19, dana 17.12.2019. godine, upisano je
udruženje:
Naziv udruženja je: „Yoga Studio Moja priča“ iz Tuzle
Skraćeni naziv udruženja: Moja priča.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Zlokovac C-5
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. postizanje u očuvanje zdravlja članova,
2. unapređivanje i poboljšanje fizičkog, mentalnog,
društvenog i duhovnog zdravlja članova spajanjem
pradavnih duhovnih tehnika i mudrosti Indije sa
znanjem savremenog doba,
3. edukacija članova o sistemu yoge,
4. samorealizacija,
5. postizanje unutrašnjeg mira.
Udruženje zastupa i predstavlja: Edina Maglić Jelich,
predsjednik Udruženja i Nadina Šečerbegović, zamjenik
predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar udruženje „Yoga Studio Moja
priča“ iz Tuzle stiče svojstvo pravnog lica.
73

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-000441/20 od 31.1.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 330/20, dana 31.1.2020. godine, upisano je :
Udruženje građana „DRUGARI“ .
Skraćeni naziv udruženja je: U.G. „DRUGARI“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Slatina broj 9 (tržni centar).
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Da kroz prijateljsko druženje omladine i odraslih
građana razvijaju i unapređuju međusobno
razumijevanje i poštovanje,
2. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba
radi bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa
zakonom,
3. Organizovanje aktivnosti na pomaganju starijim i
nemoćnim osobama, kao i prikupljanju donacije za
iste, u skladu sa zakonom,

Pomoć svim licima koja je neophodna pomoć,
prvenstveno humanitarna pomoć,
5. Razvijanje svijesti i edukacija organizacija, grupa
i pojedinaca u cilju buđenja ekološke svijesti,
podsticanja odgovornosti i samoinicijativnog djelovanja
kao i animiranja istih na aktivno sudjelovanje u zaštiti
čovjekove okoline,
6. Uticanje na zaštitu i očuvanje kulturnog naslijeđa
kroz projekte rehabilitacije i očuvanja kulturnih
vrijednosti,
7. Podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti
i sporta,
8. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje
tolerancije,
9. Preventivno uticanje na djecu i mlade u cilju borbe
protiv raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol...),
10. Organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih
aktivnosti za sve članove,
11. Saradnja sa drugim sličnimn udruženjima, radi
razmjene iskustava, razvijanja prijateljskih odnosa,
saradnje i pomoći u ostvarivanju ciljeva i djelatnsoti
Udruženja i sl.,
12. Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih
i animacijskih programa (takmičenja, druženja,
koncerti, izložbe i sl.), u skladu sa zakonom,
13. Organizovanje druženja članova Udruženja u
prostorijama ovog Udruženja ili drugim prostorima
koje Udruženju ustupe članovi na privremeno
korištenje,
14. Stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija
članova u smislu aktivnog odnosa prema društvenim
događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju
slobodnog vremena,
15. Organizovanje keteringa, kantine ili kafe ovog
Udruženja, u skladu sa odlukom i potrebama
Udruženja i u skladu sa zakonom, a radi osiguranja
održivosti Udruženja,
16. Pripremanje napitaka i zakuski za članove
Udruženja, u svrhu druženja članova Udruženja,
koje organizuju u vlastitoj režiji članovi Udruženja
ili donatori,
17. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno
zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Sadika Sandžić,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „DRUGARI“
stiče svojstvo pravnog lica.
74

Broj 8 - Strana II

SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-000674/20 od 31.1.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 331/20, dana 31.1.2020. godine, upisano je:
Udruženje građana „SMREKVIK“.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „SMREKVIK“.
Sjedište udruženja je: Stjepan Polje, Dedići bb, Gračanica.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Organizovanje seminara, okruglih stolova, debatnih
grupa, javnih skupova, internet foruma, videokonferencija i drugih javnih manifestacija mladih na
lokalnom i regionalnom nivou,
2. Organiziranje konferencija za medije, organiziranje i
provođenje informacijskih i propagandnih aktivnosti
u skladu s ciljevima Udruženja,
3. Ulaganje vlastitih i prikupljenih sredstava u izgradnju ili
popravku objekata omladinskih centara i omladinskih
radionica, dječijih igrališta za mlade te drugih objekata
koji bi služili unapređenju općeg položaja i življenja
mladih, koji su ujedno neophodni radi postizanja
navedenih ciljeva,
4. Organiziranje i izvođenje, bez naknade, raznih
vrsta edukacije u domeni informatike, stranih
jezika, interkulturne komunikacije, interreligijske
komunikacije, demokratije i civilnog društva, medija,
poduzetništva, zanatstva, ekologije, ljudskih prava,
5. Nabavka i instaliranje potrebne tehničke opreme
u objektima namijenjenim okupljanju mladih radi
učešća u edukativnim, sportskim, kulturnim,
informacijskim i zabavnim sadržajima,
6. Izdavanje brošura, knjiga, biltena i drugih publikacija
koje koriste ostvarenju ciljeva udruženja, u skladu
sa zakonom,
7. Organiziranje prikupljanja i distribucije svih vrsta
humanitarne pomoći u skladu sa zakonom,
8. Pružanje pomoći i njege invalidima, starim osobama
i djeci bez roditeljskog staranja,
9. Organiziranje pružanja psiho-socijalne pomoći podrške
samohranim majkama, djeci bez roditeljskog staranja,
starim i bolesnim osobama i invalidima,
10. Organiziranje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija
mladih u humanitarne svrhe, u skladu sa zakonom,
11. Praćenje i analize pojava u društvu u oblasti ekologije
te informiranje javnosti o ekološkim pitanjima,
12. Osnivanje sekcija članova radi organiziranog i
kontinuiranog održavanja navedenih aktivnosti,
13. Organizacija dobrovoljnih radnih akcija mladih u
cilju realizacije ciljeva Udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mirsad Džebo, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „SMREKVIK“
stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001417/20 od 31.1.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 332/20, dana 31.1.2020. godine, upisano je:
Udruženje građana korisnika vodovoda „RAVNE ZELENIKA“.
Skraćeni naziv udruženja je: U.G. korisnika vodovoda
„RAVNE ZELENIKA“.

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

Sjedište udruženja je: Zelenika, 75276 Živinice.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Omogućavanje kvalitetnog snabdijevanje ispravnom
pitkom vodom članova Udruženja – korisnika vodovoda
RAVNE ZELENIKA, što čini prirodnu granicu izgrađenog
vodovoda,
2. Ulaganje vlastitih ili prikupljenih sredstava u izgradnju
mjesnog vodovoda i organiziovanje održavanja
mjesnog vodovoda, u skladu sa važećim zakonima,
tehničkim i dr. propisima za ovakvu vrstu objekata i
pod nadzorom nadležnih organa,
3. Zaštita izvorišta pitke vode,
4. Zaštita vodotoka, jezera, kao i rad na čišćenju istih,
5. Zaštita flore i faune,
6. Uticaj na formiranje ekološke svijesti građana,
organizovanjem seminara, održavanje EKO časova i eko
vježbi, te razvijanje praktičnih, pionir i demonostrativnih
projekata iz oblasti ekologije,
7. Rad na svim poljima koja na bilo koji drugi način
ugrožavaju zdravu i čistu ekološku sredinu,
8. Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog
rada, vaspitno – obrazovnih i informativnih djelatnosti.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nijaz Mušić, predsjednik
Udruženja i Halid Žigić, zamjenik predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana korisnika
vodovoda „RAVNE ZELENIKA“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1- 04-000687/20 od 05.02.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 333/20, dana 05.02.2020. godine, upisano je
udruženje:
Naziv udruženja je: Udruženje studenata psihologije „Impuls“.
Skraćeni naziv udruženja: „Impuls“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Tušanj, ulaz 5, sprat 1, broj 7.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Poticaj razvoja i popularizacija teorijskih i primijenjenih
grana psihologije,
2. Zastupanje interesa psihologije kao struke,
3. Poticaj razvoja vlastite istraživačke djelatnosti u
skladu sa zakonom i podsticaj razvoja svih djelatnosti
iz oblasti teorijske i primijenjene psihologije kod
drugih društvenih subjekata,
4. Razvijanje saradnje sa preduzećima, strukovnim
organizacijama, i drugim zainteresiranim institucijama
i pravnim osobama,
5. Razvijanje saradnje sa fakultetima na kojima se
studira psihologija i drugim naučnim i stručnim
institucijama u FBiH,
6. Saradnja sa studentima psihologije u Bosni i
Hercegovini i drugim državama,
7. Organiziranje stručnih skupova i seminara psihologa
u BiH,
8. Podsticanje i promocija važnosti traženja psihološke
pomoći,
9. Edukacija stanovništva, ciljnih grupa i javnosti u
ovoj oblasti.
Udruženje zastupa i predstavlja: Azra Čičkušić, predsjednik
Udruženja i Anel Osmanović, zamjenik predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje studenata psihologije
„Impuls“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035520/19 od 10.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 334/20, dana 10.2.2020. godine, upisano je :
Udruženje „Klub Šampiona – Champions Club“.
Skraćeni naziv udruženja je: „Klub Šampiona – Champions
Club“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovića broj 23.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. okupljanje omladine i odraslih građana u cilju
rekreativnog bavljenja video igrama, e-igrama, on-line
igrama, igricama na play station konzolama, pikadom,
snooker i bilijar sportom, kao i drugih zabavnih igara,
u skladu sa zakonom,
2. popularizacija i propagiranje snookera, bilijara, video
igara, e-igara, on-line igara, pikado igrica, igrica na
play station konzolama, i drugih zabavnih igara, na
zakonom dozvoljene načine,
3. da kroz prijateljsko druženje omladine i odraslih građana
razvijaju i unapređuju međusobno razumijevanje i
poštovanje,
4. sudjelovanje u natjecanjima prijateljskog i službenog
karaktera,
5. učestvovanje na takmičenjima u zemlji i inozemstu,
6. organizovanje turnirskih natjecanja,
7. organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih
aktivnosti za sve članove,
8. saradnja sa drugim sličnim udruženjima u zemlji
i inostanstvu, radi razmjene iskustava, razvijanja
prijateljskih odnosa, saradnje i pomoći u ostvarivanju
ciljeva i aktivnosti Udruženja i sl.,
9. organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva
i izleta za članove Udruženja,
10. organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih i
animacijskih programa (takmičenja, druženja,
koncerti, izložbe i sl.), u skladu sa zakonom,
11. preventivno uticanje na mlade u cilju borbe protiv
raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol...),
12. podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti
i sporta,
13. stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija
članova u smislu aktivnog odnosa prema društvenim
događajima, te stvaranje pozitivnih navika u
korištenju slobodnog vremena.
Udruženje zastupa i predstavlja: Azur Hulusić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženja „Klub Šampiona –
Champions Club“ stiče svojstvo pravnog lica.
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OGL A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-003204/20 od 14.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 335/20, dana 14.2.2020. godine, upisano je:
UDRUŽENjE „EMINENT“.
Skraćeni naziv udruženja je: „UGEM“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Maka Dizdara 40.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Pružati pomoć mladim umjetnicima i mladima uopšte
sa ciljem popularizacije i osnaživanja klasične
umjetničke kulturne scene,
2. Izrada i provedba studija, programa, video, audio
materijala i projekata vezanih uz zaštitu i promociju
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umjetnosti, bosansko-hercegovačkog kulturnohistorijskog nasljeđa te klasične muzike pisane u
tom duhu. Edukacija javnosti putem održavanja
koncerata, predavanja, seminara, radionica,
izložbi, projekcija audio i video materijala u svrhu
promocije razvoja svijesti o potrebi očuvanja
kulturno-historijskog nasljeđa,
3. Muziko-terapijom podpomoći olakšati, inkluzivnim
djelovanjem muzičke sekcije udruženja, onim
institucijama i formalnim grupama i pojedincima
koje iskažu potrebu za takvo što,
4. Provođenje programa i općenito i od javnog interesa
iz oblasti umjetnosti, kulture, kulturno-historijskog
nasljeđa BiH, oblasti ljudskih prava, zaštita djece
s teškoćama u razvoju prava nacionalnih manjina,
jednakosti i ravnopravnsoti u borbi protiv diskriminacije,
zaštite od nasilja, aktivnosti djece i mladih, volonterizma,
obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja i
svih drugih aktivnosti od javnog interesa u skladu sa
zakonom,
5. Organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskih
programa,
6. Pokretanja i podrška procesu uspostavljanja zajedničkog
života, povjerenja i tolerancije među građanima BiH kroz
razne projekte (festivale, koncerte, izložbe, takmičenja,
projekcije),
7. Stvaranje uslova za evropske standarde kvaliteta
življenja,
8. Uspostavljanje kontakata sa ustanovama, institucijama,
udruženjima, pravnim i fizičkim licima koje vode brigu o
umjetnosti,
9. Promicanje i popularizacija načina življenja i kvalitete
življenja, te izrada projekata za poboljšanje kvalitete
življenja kroz umjetnost i kulturu,
10. Saradnja sa obrazovnim institucijama u svrhu
promicanja klasične muzike i umjetnosti uopšte.
Suradnja sa gradskim, kantonalnim i državnim
institucijama u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva
zaštite bosansko-hercegovačke muzike i umjetnosti
uopšte,
11. Unapređenje obrazovno-kulturnih, odgojnih, edukativnih
i sportskih aktivnosti u skladu sa opće društvenim
razvojem i politikom obrazovanja kulture i sporta u BiH,
12. Organizovanje kulturno sportsko rekreativnih aktivnosti
djece, omladine, odraslih i osoba treće životne dobi,
13. Briga o zaštiti i promociji starih zanata,
14. Promocija, afirmacija, bosansko-hercegovačke kulture
putem prekogranične saradnje u raznim projektima a
vezanim za kulturu i umjetnost, sa sličnim udruženjima
institucijama i pojedincima u svijetu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Elvis Sivčević, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENjE „EMINENT“ stiče
svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-005249/20 od 17.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 336/20, dana 17.2.2020. godine, upisano je:
Udruženje građana „SEMERKAND“.
Skraćeni naziv udruženja je: U.G. „SEMERKAND“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Đure Đakovića bb –
zgrada Novi Zlokovac.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
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1.

Promocija i zaštite vjerskih – duhovnih i kulturnih
prava članova Udruženja,
2. Duhovno obrazovanje članova Udruženja, u skladu
sa zakonom,
3. Informiranje članova Udruženja o edukativno –
naučnim dostignućima u praksi duhovnih i kulturnih
vrijednosti,
4. Valorizacija i unapređenje univerzalnih ljudskih
prava i temeljnih građanskih sloboda članova
Udruženja,
5. Organizovanje edukativnih grupnih putovanja –
ekskurzija članova Udruženja,
6. Zaštita i očuvnje temeljnih vrijednosti vjerskog,
duhovnog i kulturnog identiteta članova Udruženja,
u skladu sa općeprihvaćenim međunarodnim
konvencijama, a u skladu sa Ustavom i zakonoma
Federacije BiH,
7. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba
radi bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa
zakonom,
8. Uticanje na zaštitu i očuvanje kulturnog naslijeđa
kroz projekte rehabilitacije i očuvanja duhovnih i
kulturnih vrijednosti,
9. Promocija kulturalnih različitosti i unapređenje
tolerancije,
10. Saradnja sa drugim sličnim udruženjima, radi
razmjene iskustava, razvijanja prijateljskih odnosa,
saradnje i pomoći u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti
Udruženja i sl.,
11. Stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija
članova u smislu aktivnog odnosa prema
društvenim događajima, te stvaranje pozitivnih
navika u korištenju slobodnog vremena,
12. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno
zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ilijas Sućeska, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana
„SEMERKAND“stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006319/20 od 20.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 337/20, dana 20.2.2020. godine, upisano je:
Udruženje Bilijar klub „BKC“.
Skraćeni naziv udruženja je: Bilijar klub „BKC“
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Mije Keroševića Guje
br. 3 (BKC).
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. okupljanje omladine i odraslih građana u cilju
rekreativnog bavljenja bilijar sportom, pikadom, kao i
drugim 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. učestvovanje na takmičenjima u zemlji i inozemstvu,
5. organizovanje turnirskih natjecanja,
6. ogranizovanje sportske rekreacije i rekreativnih
aktivnosti za sve članove,
7. popularizacija i propagiranje bilijara i drugih
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zabavnih igara, na zakonom dozvoljene načine,
saradnja sa drugim sličnim udruženjima u zemlji
i inostranstvu, radi razmjene iskustava, razvijanja
prijateljskih odnosa, saradnje i pomoći u ostvarivanju
ciljeva i aktivnosti Udruženja i sl.,
9. organizovanje raznih edukativnih seminara i
kurseva i izleta za članove Udruženja,
10. promocija kulturalnih različitosti i unapređenje
tolerancije,
11. preventivno uticanje na djecu i mlade u cilju borbe
protiv raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol...),
12. organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih
aktivnosti za sve članove,
13. organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih i
animacijskih programa (takmičenja, druženja,
koncerti, izložbe i sl.) u skladu sa zakonom,
14. organizovanje druženja članova Udruženja u
prostorijama ovog Udruženja ili drugim prostorima
koje Udruženju ustupe članovi na privremeno
korištenje,
15. pripremanje napitaka i zakuski za članove Udruženja,
u svrhu druženja članova Udruženja, koje organizuju
u vlastitoj režiji članovi Udruženja ili donatori,
16. stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija
članova u smislu aktivnog odnosa prema društvenim
događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju
slobodnog vremena.
Udruženje zastupa i predstavlja: Amir Pirić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje Bilijar kluba „BKC“
stiče svojstvo pravnog lica.
8.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-004467/20 od 20.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 338/20, dana 20.2.2020. godine, upisano je:
UDRUŽENjE ZA PROMOCIJU PRAVA „LEGALIST“
Skraćeni naziv udruženja je: LEGALIST.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Badre 14.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Organizovanje edukacija iz oblasti prava, pravne
lingvistike, javne uprave, finansija i finansijske
pismenosti,
2. Društvena istraživanja, konsalting zasnovan na nauci,
promocija, afirmacija, edukacija i podrška programima
i projektima iz oblasti prava, javne uprave, sportskog
prava, ekonomije, ekologije i zaštite okoliša, prometa,
kulture, sporta, evropskih integracija, poljoprivrede,
ruralnog razvoja, marginaliziranih grupa, pitanja
mladih, socijalne inkluzije, ljudskih prava, prava
nacionalnih manjina, zdravlja, turizma, borbe protiv
diskriminacije, nasilja, borbe protiv različitih oblika
ovisnosti, međureligijski dijalog, pitanja migracija i
drugih društvenih sfera,
3. Provođenje programa i projekata općenito i od javnog
interesa iz oblasti ljudskih prava, marginaliziranih
grupa, prava osoba sa invaliditetom migranata i
izbjeglica, zaštite djece s teškoćama u razvoju, prava
nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti
u borbi protiv diskriminacije, zaštite od nasilja,
aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika
ovisnosti uključujući kladionice, doping i manipulacije
na sportskim takmičenjima, volonterizma, zaštite
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prirode, zdravlja ljudi, umjetnosti, obrazovanja, kulture,
zapošljavanja i samozapošljavanja, međureligijski
dijalog, usklađivanje prava BiH sa pravom EZ i svih
drugih aktivnosti od javnog interesa u skladu sa
Zakonom i Statutom,
4. Zalaganje za unprjeđenje vladavine prava, demokratije
i ljudskih prava,
5. Učešće u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti
društvenih nauka,
6. Učešće u uporedno-pravnim i drugim društvenim
istraživanjima,
7. Doprinos usklađivanju prava Bosne i Hercegovine
sa pravom Evropske unije (acquis communautaire),
8. Pomoć u edukaciji i stručnom usavršavanju
pravnika i drugih iz oblasti prava i drutšvenih nauka,
9. Pomoć u implementaciji programa i projekata iz
oblasti prava i drugih društvenih nauka,
10. Davanje prijedloga nadležnim institucijama za
donošenje novih i izmjenu postojećih zakona i drugih
propisa,
11. Učešće u davanju stručnih mišljenja, izradi elaborata,
studija, analiza, programa i projekata,
12. Objavljivanje stručnih publikacija, te anučnih i
istraživačkih radova ili studija,
13. Učešće u organiziranju naučnih savjetovanja i stručnih
skupova povodom osobito značajnih i aktuelnih
pitanja iz oblasti društvenih nauka,
14. Saradnja i razmjena iskustava sa odgovarajućim
sličnim naučnim i stručnim ustanovama u zemlji i
inostranstvu, a prije svega razmjena iskustava sa
institutima, centrima, univerzitetima, pravnim i drugim
fakultetima, strukovnim udruženjima, privrednim
komorama,
15. Zalaganje za provođenje i ostvarivanje pravne etike
i podsticanje društvene misli,
16. Organizacija simpozija, konferencija, radionica,
okruglih stolova, kampanja,
17. Unapređenje položaja mladih,
18. Promocija kulture i sporta u cilju provođenja kvalitetnog
slobodnog vremena,
19. Organiziacija kulturnih i sportskih manifestacija.
Udruženje zastupa i predstavlja: Jasmina Alihodžić,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENjE ZA PROMOCIJU
PRAVA „LEGALIST“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-004381/20 od 25.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 339/20, dana 25.2.2020. godine, upisano je:
Udruženje Centar za poljoprivredni inženjering i marketing.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „CPIM“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Majska broj 50, Šićki Brod.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Povezivanje studenata agronomije sa firmama u
oblasti poljoprivrede, kako bi stekli profesionalnu
praksu i skustvo tokom studija, da bi bili što
konkurentniji na tržištu rada,
2. Organizovanje stručnih skupova, savjetovanja,
seminara i drugih oblika edukacije samostalno ili u
saradnji sa drugim udruženjima, organizacijama i
naučnim ustanovama,
3. Uticaj na povećanje ekonomskog razvoja kroz

Broj 8 - Strana V

stvaranje radnih mjesta u poljoprivredi, povećanje
dohotka i ekonomske sigurnosti poljoprivrednih
proizvođača,
4. Pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima
kod apliciranja na projekte podrške i ostvarivanje poticaja
u poljoprivredi, te pružanje podrške u vidu stručnih
savjeta na poljoprivrednoj proizvodnji,
5. Povezivanje poljoprivrednih proizvođača hrane sa
tržištem (kupcima),
6. Zalaganje za agrarnu politiku kroz realizaciju projekata
u toj oblasti, a sve u cilju interesa poljoprivrednih
proizvođača,
7. Predlaganje podsticajnih i drugih mjera nadležnim
organima i institucijama radi unapređenja života u
lokalnoj zajednici i saradnja sa institucijama vlasti
na realizaciji strateških ciljeva ruralnog razvoja,
8. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta kao osnovnog
resursa u proizvodnji hrane,
9. Popularizacija zdravog načina života i organske
poljoprivrede i edukacije na tom planu,
10. Djelovanje na polju zaštite domaće proizvodnje i, u
vezi s tim aktivnosti na podizanju svijesti stanovništva
u promociji kupovine domaćih proizvoda,
11. Promocija poljoprivrede kroz učešće na sajmovima,
izložbama i sličnim manifestacijama,
12. Rad sa lokalnom zajednicom, sa fokusom na
mlade, na projektima unapređenja života u lokanoj
zajednici i zaštiti životne sredine,
13. Saradnja sa kupcima i prerađivačima poljoprivrednih
proizvoda, drugim udruženjima koja obavljaju
slične ili iste djelatnosti i ciljeve, saradnja sa
finansijskim institucijama i obrazovnim ustanovama,
te međunarodnim humanitarnim i drugim
organizacijama čije su aktivnosti usmjerene na
unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje,
14. Radi sticanja prihoda za realizaciju svojih ciljeva
udruženje će obavljati srodne privredne djelatnosti,
kao što su izdavanje publikacija u svrhu promovisanja
ciljeva Udruženja,
15. Savjetodavni rad vezan za osnovne djelatnosti
Udruženja,
16. Druge djelatnosti koje direktno doprinose ostvarivanju
ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom i Statutom
Udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Adela Mujić, predsjednica
Udruženja i Emina Mešinović, predsjednica Skupštine Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje Centar za poljoprivredni
inženjering i marketing stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1- 04-005137/20 od 26.02.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 340/20, dana 26.02.2020. godine, upisano je
udruženje:
Naziv udruženja je: Udruženje penzionera/umirovljenika
iz Mjesne zajednice Tojšići.
Skraćeni naziv udruženja: UP/U iz MZ Tojšići.
Sjedište udruženja je: Tojšići, Tojšići Centar.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. neprekidno praćenje, analiziranje i zauzimanje stavova
o problematici penzio-invalidskog sistema. Prioritetno:
zdravstvena zaštita, socijalna prava i uključivanje
penzionera u kulturna i društvena zbivanja. Preko
nadležnih kantonalnih organa, organizacija i institucija
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predlaže konkretne mjere za poboljšanje općeg
položaja i statusa penzionera/umirovljenika,
2. u skladu sa svojim mogućnostima i u saradnji sa
svojim članovima, brine o boljem položaju penzionera/
umirovljenika, organizovanju međusobne pomoći na
načelima solidarnosti i uzajamnosti,
3. borba za obezbjeđenje većih smještenih kapaciteta i
izgradnju većeg broja domova za stare i iznemogle
osobe, stvaranje boljih uslova za smještaj i prihvatanje
ekonomske cijene koštanja u tim ustanovama,
4. pružanje pomoći u ostvarivanju liječenja, oporavka
i rehabilitacije oboljelih i teško bolesnih penzionera/
umirovljenika,
5. pospješuje i organizuje zajednička druženja, susrete,
putovanja u cilju razvijanja prijateljstva i solidarnosti
među penzionerima i ostalim građanima,
6. razmjena iskustava i saradnja sa srodnim
organizacijama penzionera/umirovljenika u FBiH i
okruženju,
7. putem ugovora, sporazuma, protokola i slično
o saradnji sa privrednim, kulturnim, sportskim i
drugim organizacijama omogućava penizionerima/
umirovljenicima korištenju njihovih usluga po
povoljnim uslovima,
8. podsticanje na formiranje Fonda solidarnosti,
Kase uzajamne pomoći i drugih vidova pomoći
penzionerima/umirovljenicima u prevazilaženju
materijalnih problema,
9. pomoć mjesnim organizacijama u organizovanju
klubova penzionera, sekcija za aktivno starenje,
aktiva žena penizonerki, otvaranju dnevnih centara
za druženje i razvijanja kulturno-društvenih aktivnosti
penzionera/umirovljenika,
10. posredovanje u pružanju pravne pomoći članstvu u
ostvarivanju svojih prava,
11. iskazivanje specifičnih problema penzionera/
umirovljenika i prezentacija nadležnim institucijama
u cilju rješavanja istih,
12. saradnja sa nadležnim institucijama nadležni za
dosljednu primjenu važećih zakona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Asim Šahmanović,
predsjednik Upravnog odbora i Esad Novalić, dopredsjednik
Upravnog odbora.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje penzionera/umirovljenika
iz Mjesne zajednice Tojšići stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007393/20 od 27.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II pod
rednim brojem 341/20, dana 27.2.2020. godine, upisano je:
PLANINARSKO DRUŠTVO „VIS 2020“.
Skraćeni naziv udruženja je: PD „VIS 2020“.
Sjedište udruženja je: Lukavac, ul. Sarajevska broj 3.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. njegovanje i razvijanje planinarskih vještina i
planinarske rekreacije,
2. promocija planinarske djelatnosti i njegovanje
planinarske etike, te tradicije,
3. pokretanje i organizovanje djelatnosti na zaštiti i
unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline,
te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u
planinama, u skladu sa zakonom,
4. razvijanje tjelesnih aktivnosti koje se organizirano

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije,
organiziranjem izleta, pohoda, tura, susreta,
sletova,ekspedicija, logorovanja i planinarskih
takmičenja, te drugih planinarskih manifestacija za
članstvo,
6. organiziranjem izgradnje, uređivanja, obilježavanja,
čuvanja i održavanja planinarskih staza i puteva;
7. briga o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih
objekata (domova, kuća i skloništa),
8. promicanje planinarstva kod omladine i građana,
te organiziranje i provođenje odgojno-obrazovnog
i kulturnog rada među planinarima, u skladu sa
zakonom,
9. njegovanje planinarske etike, razvijanje čovjekoljublja,
nesebičnosti, ispravnog odnosa prema prirodi i smislu
za njeno očuvanje,
10. organiziranje stručnog osposobljavanja svog članstva
kroz predavanja, planinarske škole, tečajeve,
seminare i druge oblike obrazovanja, u skladu sa
zakonom,
11. saradnjom s privrednim subjektima u obavljanju
poslova od zajedničkog intresa, sa naučnim
institucijama, školama, sportskim udruženjima,
savezima i zajednicama, ustanovama, državnim
organima i drugim organizacijama na razvoju
planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju,
12. koordiniranje i usmjeravanje stručnih i specijaliziranih
planinarskih djelatnosti u sekcijama, i odsjecima
(orijentacija, vodiči, sportsko penjanje, alpinizam,
speleologija, gorska služba spašavanja, čuvari
planinarske prirode i dr.), u skladu sa zakonom,
13. obavljanje i sportske djelatnosti u smislu odredbi
Zakona o sportu, što se posebno odnosi na
natjecateljske sportove organizovane u Društvu
(skijanje, biciklizam, orijentacijsko trčanje i sportsko
penjanje),
14. obavljanje i drugih poslova potrebnih za razvoj
Društva.
Udruženje zastupa i predstavlja: Miralem Halilović,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar PLANINARSKO DRUŠTVO
„VIS 2020“ stiče svojstvo pravnog lica.
5.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002869/20 od 3.3.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 342/20, dana 3.3.2020. godine, upisano je:
Udruženje Centar za lični razvoj „Smisao“.
Skraćeni naziv udruženja je: CLR „Smisao“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. 1. Tuzlanske brigade br. 1,
11/45.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Podizanje kvalitete životnih navika i mentalne higijene
građana kroz individualno i grupno savjetovanje,
te organizovanje različitih edukacija, radionica i
seminara,
2. Promovisanje cjeloživotnog učenja u svim oblastima
od značaja za unapređenje kvalitete života pojedinca
i porodice,
3. Podrška vaspitnoj funkciji porodice i unapređenje
zdravih navika kod djece i mladih kako bi dostigli
svoj puni potencijal,
4. Podizanje radne funkcionalnosti radno sposobnog
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stanovništva izgradnjom ličnih profesionalnih kapaciteta
i prevenciji stresa,
5. Edukacija zaposlenih u pomagačkim profesijama
s ciljem prevencije sagorjevanja i unapređenja
timskog rada,
6. Organizovanje grupa iskustvene podrške za pojedince
i porodice izložene različitim rizicima i izazovima
(gubitak, hronična bolest, ovisnosti i sl.),
7. Unapređenje kvalitete partnerskih i bračnih odnosa
putem savjetovanja, predavanja i radionica,
8. Promovisanje principa nenasilne komunikacije i
usvajanje zdravih komunikacijskih stilova s ciljem
prevencije konflikta i nasilja,
9. Kreiranje publikacija, knjiga, brošura i sl., s temom
unapređenja kvalitete života i cjeloživotnog učenja,
10. Realiziranje različitih projekata iz oblasti djelatnosti
Udruženja,
11. Uspostavljanje saradnje sa drugim sličnim
udruženjima u zemlji i svijetu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Sandra Marković,
predsjednica Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje Centar za lični razvoj
„Smisao“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002935/20 od 09.03.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 343/20, dana 09.03.2020. godine, upisano je
udruženje:
Naziv udruženja je: Udruženje za očuvanje bosanske
tradicije „SAFA“.
Skraćeni naziv udruženja: SAFA.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ulica Piskavica 22.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. ohrabrivanje žena da se udruže i pokrenu vlastitu
proizvodnju, inspirisanu njihovim idejama
i
sklonostima,
2. emocionalna podrška, kao i sigurno i ugodno mjesto
za kreativne aktivnosti, savjetovanja, druženja i
međusobno podržavanje,
3. proizvodnja tradicionalne hrane, slatkih i slanih jela,
4. razvijanje ekološke svijesti i briga o okolišu u zajednici,
5. izrada rukotvorina od različitih materijala, edukacija
o izradi kroz održavanje povremenih radionica,
6. uzgoj ljekovitog bilja, voća, povrća i prerada istog,
7. razvijanje humanih odnosa, solidarnosti i uzajamnosti,
8. ostvarivanje međunarodne aktivnosti u skladu sa
potrebama članova Udruženja,
9. okupljanje djece, omladine i starijih osoba s ciljem
edukacije u uzgoju pčela i proizvodnje meda, kroz
seminare i druge načine prezentacije.
Udruženje zastupa i predstavlja: Lejla Hadžirešić predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za očuvanje bosanske
tradicije „SAFA“, stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008529/20 od 10.3.2020.
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godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 344/20, dana 10.3.2020. godine, upisano je:
Udruženje boraca Patriotske lige Općine Kladanj.
Skraćeni naziv udruženja je: UB P.L. Kladanj.
Sjedište udruženja je: Kladanj, ul. Alije Izetbegovića broj 1.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Koordinacija rada programa, istupanja i ostvarivanje
zajedničkih stavova i nastupa pred organima vlasti,
2. Praćenje stanja u oblasti zdravstvenog, pravnog
i socijalnog statusa svojih članova i staranja o
pružanju odgovarajućih vidova pomoći,
3. Praćenje i ostvarivanje prava svojih članova i putem
nadležnih općinskih organa i inicira donošenje
odgovarajućih mjera,
4. Prikupljanje podataka o članstvu neophodnih za
izvršenje poslova,
5. Uspostavljanje saradnje sa drugim boračkim
organizacijama, udruženjima i asocijacijama koje su
od interesa za udruženje,
6. Iniciranje i učestvovanje u prikupljanju arhivske građe
o učešću pripadnika Patriotske lige u pokretu otpora i
oslobodilačkoj borbi,
7. Obrada edicija i prezentiranje javnosti,
8. Razvijanje i jačanje patriotske svijesti građana
Bosne i Hercegovine,
9. Istraživanje i prikazivanje rada Patriotske lige od
njenog osnivanja do 15.04.1992. godine kao i afirmaciji
vrijednosti i kulture sjećanja u toku njenog djelovanja,
10. Očuvanje doprinosa u borbi za slobodnu i
nezavisnu BiH i obezbjeđivanje mjesta Udruženja
na društvenoj ljestvici shodno njenom stvarnom
doprinosu,
11. Sakupljanje rukopisa i drugih dokumenata te
izdavanje prublikacije o životu i radu pripadnika
PL-e i o PL – i uopšte,
12. Učestvovanje u poslovima koji se odnose na pitanja
zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i
školovanja svoga članstva,
13. Učestvovanje u javnim raspravama povodom izrade
i donošenja Zakona i drugih propisa i dokumenata
kojima se utvrđuju prava boraca i članova ovog
Udruženja,
14. Organizovanje sportskog i kulturnog života za svoje
članstvo,
15. Učešće u izgradnji spomen – obilježja poginulim
i umrlim pripadnicima Patriotske lige i Oružanih
snaga BiH,
16. Pomoć porodicama poginulih i umrlih pripadnika
Patriotske lige i Oružanih snaga BiH,
17. Vršenje i drugih poslova i zadataka u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Džihad Kovačević,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje boraca Patriotske
lige Općine Kladanj stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009990/20 od 30.3.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 345/20, dana 30.3.2020. godine, upisano je:
Udruženje poljoprivrednih proizvođača „SUNCE“ Čelić.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „SUNCE“ Čelić.
Sjedište udruženja je: Čelić, ul. Zmaja od Bosne br. 55.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
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1.

Afirmacija djelatnosti poljoprivrednih proizvođača, te
zaštita djelatnosti, u saradnji sa nadležnim organima,
2. Uticanje na stavaranje uslova za kvalitetniji razvoj
poljoprivredne proizvodnje, prvenstveno u oblasti
ratarstva-povrtlarstva, voćarstva i stočarstva,
3. Uticanje na usaglašavanje politike formiranja cijena,
u cilju zaštite interesa poljoprivrednih proizvođača,
4. Uticanje na kvalitetno obavljanje djelatnosti poljoprivrednih
proizvođača, u skladu sa propisima i poslovnim običajima,
5. Ostvarivanje neposredne saradnje sa organima
vlasti i relevantnim pravnim subjektima na rješavanju
pitanja iz oblasti od interesa za fizička i pravna lica
koja obavljaju djelatnost poljoprivrednih proizvođača,
6. Predlaganje otklanjanja pravnih, administrativnih
i drugih prepreka u cilju kvalitetnog obavljanja
djelatnosti poljoprivrednih proizvođača,
7. Uticanje na podizanje kvaliteta pružanja usluga u
ovoj oblasti,
8. Pomaganje članovima udruženja u plasiranju vlastitih
proizvoda i u iznalaženju mogućnosti finansiranja
nabavke repromaterijala i sredstava za rad,
9. Organizovanje stručnih skupova, savjetovanja, simpozija
i seminara u vezi sa poslovima u poljoprivredi, a koje će
voditi kompetentna fizička i pravna lica,
10. Organizacija domaćih i inostranih sajmova ili
organizacija nastupanja na tim manifestacijama, u
skladu sa zakonom,
11. Razmjena iskustava i uspostavljanje saradnje sa
sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, u cilju
poboljšanja standarda poljoprivrednika,
12. Organizovanje raznih edukativnih seminara i
kurseva iz djelatnosti Udruženja, u skladu sa
zakonom,
13. Obezbjeđenje finansijskih sredstava potrebnih za
rad Udruženja, u skladu sa zakonom,
14. Podsticanje i organizovanje stručnog osposobljavanja
svojih članova,
15. Pružanje podrške i učešće u implementaciji, monitoringu
i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i strane
vladine i nevladine organizacije i institucije,
16. Realizacija vlastitih projekata u oblasti poljoprivrede,
u skladu sa Zakonom,
17. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu
sa Zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Armin Terzić, predsjednik
Upravnog odbora Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje poljoprivrednih
proizvođača „SUNCE“ Čelić stiče svojstvo pravnog lica.
89

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008595/20 od 30.3.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 346/20, dana 30.3.2020. godine, upisano je:
Udruženje za sport i kulturu „BOLjE SUTRA“.
Skraćeni naziv udruženja je: USIK „BOLjE SUTRA“.
Sjedište udruženja je: u Osnovnoj školi „Pasci“ Područna
škola Pasci Gornji, b.b. Grad Tuzla.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Aktivno učestvovanje u razvoju sporta i kulture,
2. Promovisanje sportskih i kulturnih sadržaja,
3. Organizovanje i sudjelovanje na sportskim takmičenjima
i kulturnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu,
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4.

Suradnja sa drugim udruženjima i asocijacijama u
BiH i inostranstvu,
5. Orginzovanje gostovanja drugih udruženja, sportskih
ekipa i asocijacija u svom matičnom mjestu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Elvir Fejzić, predsjednik
Udruženja i Sadik Omerović, zamjenik predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za sport i kulturu
„BOLjE SUTRA“ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008752/20 od 02.04.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 347/20, dana 02.04.2020. godine, upisano je
udruženje:
Naziv udruženja je: Udruženje Građana Alfa.
Skraćeni naziv udruženja: Alfa.
Sjedište udruženja je: Tojšići, ul. Kikači bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. pomoć mladima pri zapošljavnanju,
2. razvoj dobrih odnosa i solidarnosti među mladima na
lokalnom, regionalnom, državnom i internacionalnom
planu,
3. uspostava i razvoj interkulturalne saradnje i međusobnog
upoznavanja ljudi na lokalnom, regionalnom,
međuentitetskom, državnom i internacionalnom planu,
4. uspostava intenzivnijih veza između mladih na
području kantona i države,
5. podrška učešću mladih u društvenim procesima,
6. upoznavanje šire društvene zajednice, insitucija i
medija, državnih i lokalnih vlasti, te internacionalnih
insitucija s položajem ljudi,
7. podrška poboljšanju uvjeta školovanja mladih ljudi,
8. ostvarivanje mogućnosti za vaninsitucionalno
obrazovanje i doobrazovanje mladih, u skladu sa
zakonom,
9. unapređenje ekološke svijesti, te iniciranje i podrška
ekološkim aktivnostima,
10. unapređenje sportskog i zabavnog života,
11. unapređenje znanja i aktivnosti ljudi u domeni ljudskih,
građanskih prava i jednakosti spolova,
12. promocija kulutrnog stvaralaštva, te podrška razvoju
kreativnih i umjetničkih vještina mladih ljudi,
13. podizanje nivoa opće informiranosti građana, te
njihovo uključivanje i aktivno djelovanje u strukturama
javnog mnijenja na svim nivoima.
Udruženje zastupa i predstavlja: Edis Sakić, predsjednik
Udruženja i Anes Avdibašić, zamjenika predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje Građana Alfa, stiče
svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009903/20 od 9.4.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 348/20, dana 9.4.2020. godine, upisano je:
UDRUŽENjE GRAĐANA – ĆASURI MZ TUPKOVIĆ.
Sjedište udruženja je: MZ Tupković bb, Grad Živinice.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Da okupi sve zainteresovane članove koji žive na
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području gdje djeluje udruženje, koriste vodu sa
izvora vodica – ćasuri,
2. Da čuva postojeće izvore, objekte za vodosnabdijevanje,
distributivnu mrežu i ostalo,
3. Da obezbijedi vodu higijenski i hemijski ispravnu uz
redovnu analizu vode i o tome obavijesti korisnike
vode,
4. Da odredi pravila korištenja vode za sve učesnike
pod istim uslovima,
5. Da radi na širenju kapaciteta mreže i objekata,
6. Da obavlja i druge poslove prema važećim propisima,
7. Da vrši izbor radnih tijela, da dostavlja izvještaje
nadležnim institucijama o radu za svaku kalendarsku
godinu,
8. Da obezbijedi nesmetan pristup inspekcijama
(sanitarnoj, finansijskoj i drugim),
9. Da primjenjuje sve zakonske propise u slučaju da se
udruženje bude bavilo i drugim poslovima,
10. Da odredi osobu za zastupanje udruženja,
11. Da odredi lice koje će sazivati skupštinu udruženja
način imenovanja članova organa kao i vrijeme
trajanja mandata članova,
12. Da odredi pravila raspodjele preostale imovine u
slučaju prestanka rada udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ćasurović Šaban,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENjE GRAĐANA –
ĆASURI MZ TUPKOVIĆ stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009325/20 od 9.4.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, knjigu II, pod
rednim brojem 349/20, dana 9.4.2020. godine, upisana je:
PATRIOTSKA LIGA SREBRENIK.
Skraćeni naziv udruženja je: PL SREBRENIK.
Sjedište udruženja je: Srebrenik, ul.211. Oslobodilačke
brigade bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Koordinacija programa, istupanja i akcija udruženja i
ostvarivanje jedinstvenog stava i nastupanja prema
drugim organima, organizacijama i udruženjima,
2. Zalaganje za zaštitu temeljnih ljudskih prava i
građanskih prava, svih bivših pripadnika Patriotske
lige, Armije i MUP-a Republike BiH, a posebno
sljedećih kategorija: maloljetnih dobrovoljaca
članova PL i ARBiH, ratnih vojnih invalida, kao i
porodica šehida i poginulih pripadnikia PL, Armije
i MUP-a, RBiH,
3. Zalaganje za unaprjeđenje općih, socijalnih i drugih
egzistencijalnih uvjeta života, članova udruženja i
njihovih porodica,
4. Praćenje i pomoć pri ostvrivanju prava svojih
članova, te predlaganje rješenja nadležnim
organima i ustanovama, koje su od značaja za
ostvarivanje prava boračke populacije, kao i
davanje inicijativa za osnivanje i unapređenje
djelovanja, nadležnih organa i ustanova,
5. Razvijanje međusobne saradnje i odnosa s organima
i organizacijama, domaćim i međunarodnim
organizacijama, koje se posredno ili neposredno,
bave aktivnostima koje mogu pomoći poboljšanju
rada i ostvarivanju ciljeva Udruženja, a radi ostvrivanja
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svestranije i kompletnije pomoći, članovima Udruženja
i njihovim porodicama,
6. Koordiniranje aktivnosti za racionalnije i prioritetnije
korištenje raspoloživih sredstava, kojima Udruženje
raspolaže,
7. Razvijati aktivnosti na osiguravanju materijalnih
sredstava za razvoj male privrede, s ciljem stvaranja
pretpostavki za zapošljavanje nezaposlenih članova,
kako bi ovisnost o pomoći i donacijama bila što
manja,
8. Pomoć članovima u obrazovanju,
9. Pomoć članovima u rješavanju stambenih
problema,
10. Njegovanje tradicija i obilježavanje značajnih datuma
PL ali i iz proteklog odrambeno oslobodilačkog rata
1992 – 1995 godine,
11. Obavljanje i drugih poslova i zadataka, koji nisu
obuhvaćeni ovim Statutom, a u skladu sa Zakonom
i ovim Statutom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Fadil Duranović, predsjednik
Upravnog odbora.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar PATRIOTSKE LIGE SREBRENIK
stiče svojstvo pravnog lica.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035638/19 od 30.12.2019.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu
II, pod rednim brojem 312/19, dana 30.12.2019. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. „Udruženje inženjera sigurnosti i pomoći Tuzla“ mijenja
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli Bosne
srebrene bb, JP SKPC Mejdan, sada sjedište u Lukavcu, ul.
Titova b.b., Centar za kulturu Lukavac.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta shodno Odluci
od 27.11.2019.godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001331/20 od 24.01.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 541/12, dana 24.01.2020. godine upisane su sijedeće
promjene:
1. Udruženje uzajamne pomoći i solidarnosti, vrši
promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Ismeta Avdibašića, imenuje
novoizabrani predsjednik Elmedin Avdibašić i vrši promjenu
predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Sabita Mehidića, imenuje novoizabrani
predsjednik Alem Alić.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženje uzajamne pomoći i solidarnosti: Sabit Mehidić,
Ibrahim Saletović i Adnan Camić. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Alem Alić, Muamer Hasanbašić i
Emir Šečić.
3. Udruženje uzajamne pomoći i solidarnosti predstavlja i
zastupa Alem Alić, novoizabrni predsjednik Udruženja umjesto
Sabita Mehidića, dosadašnjeg predsjednika Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-000442/20 od 24.1.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 196, dana 24.1.2020. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Studentsko vijeće Mašinskog fakulteta u Tuzli vrši
promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Omerović Selme imenuje novoizabrani
predsjednik Skupštine Čustović Nerma .
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Studentskog vijeća Mašinskog fakulteta u Tuzli: Kurahović
Asim, Kifić Valentina, Omerović Selma, Alić Elmedin, Vajzović
Omer, Hodžić Mensur i Bećirović Denis. Umjesto njih imenuju
se novi članovi Upravnog odbora: Zerina Karić, Muratović
Ajla, Burek Benjamin, Kudumović Benjamin, Šahbegović
Salih, Salihović Amel i Imamović Mirza a i dalje ostaju članovi
Upravnog odbora: Brigić Ajdin i Čustović Nerma.
3. Studentsko vijeće Mašinskog fakulteta u Tuzli
predstavlja i zastupa Brigić Ajdin novoizabrani predsjednik
Studentskog vijeća i novoizabrani zamjenik predsjednika Alić
Elmedin.
96

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036330/19 od 03.01.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
187, dana 03.01.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Organizacija demobilisanih boraca općine Gračanica,
mijenja naziv tako što je umjesto dosadašnjeg naziva, sada
naziv Organizacija demobilisanih boraca Grada Gračanica
2. Organizacija demobilisanih boraca Grada Gračanica,
vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Vernesa Brkića, imenuje
novoizabrani predsjednik Mirsad Alić.
3. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva
Organizacije demobilisanih boraca Grada Gračanica:
Rahim Avdić, Mirsad Devedžić, Mersed Mujčić, Suljo Softić
i Fikret Behaderović. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Predsjedništva: Armedin Imamović, Jasim Džaferović,
Rizah Hodžić, Vehid Mejremić, Miralem Imamović, Zajim
Mekić, Ismet Dečić i Mustafa Nurić, a i dalje ostaju članovi
Predsjedništa: Rahim Imamović, Muhamed Osmanović,
Ibrahim Hasić, Zijo Puškar i Hajrudin Hevešević.
4. Organizaciju demobilisanih boraca Grada Gračanica
i dalje predstavlja i zastupa Rahim Imamović, predsjednik
Organizacije,
Muhamed
Osmanović,
dopredsjednik
Organizacije i Mirsad Alić, predsjednik Skupštine.
5. Odobrava se izmjena Statuta Organizacije
demobilisanih boraca Grada Gračanica shodno Odluci od
15.11.2019. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-033764/19 od 05.12.2019.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
197, dana 05.12.2019. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja žena „Miričanki“: Asmira Smajić, Virnada Hatunić
i Mevla Štilić. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Ajiša Jusufović, Nisveta Zahirović i Refka Fišeković,
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a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Amira Kovačević,
Elvira Baraković, Nihada Salkić i Sabina Hatunić.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001349/20 od 23.01.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim brojem
486, dana 23.01.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Udruženje „E-Zona“ vrši promjenu predsjednika
Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Nijaza Bašića, imenuje novoizabrani predsjednik Azra Bećirović
i vrši promjenu potpredsjednika Udruženja, tako što se
umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Azre Bećirović, imenuje
novoizabrani potpredsjednik Samra Malagić.
2. Udruženje „E-Zona“ predstavlja i zastupa Azra Bećirović,
novoizabrni predsjednik Udruženja, umjesto Nijaza Bašića,
dosadašnjeg predsjednika i Samra Malagić, novoizabrani
potpredsjednik Udruženja, umjesto Azre Bećirović, dosadašnjeg
potpredsjednika.
99

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037531/19 od 24.1.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 62, dana 24.1.2020. godine upisana
je slijedeća promjena:
1. FUDBALSKI KLUB "BIJELJEVAC" MILJANOVCI
vrši promjenu predsjednika Kluba, predsjednika Skupštine i
predsjednika Izvršnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Hasanović Mirsada, imenuje novoizabrani
predsjednik Sinanović Sulejman.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
FUDBALSKOG KLUBA „BIJELJEVAC“ MILJANOVCI :Hasanović
Mirsad, Imšić Ruvejd i Hasanović Fuad. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Sinanović Sulejman, Fazlić Mirza
i Hasanović Zaim.
3. FUDBALSKI KLUB „BIJELJEVAC“ MILJANOVCI predstavlja
i zastupa Sinanović Sulejman, novoizabrani predsjednik Kluba
umjesto Hasanović Mirsada dosadašnjeg predsjednika.
4. Odobrava se Statut FUDBALSKOG KLUBA "BIJELJEVAC"
MILJANOVCI od 20.12.2019. godine i raniji statut od 28.2.2004.
godine se stavlja van snage.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035237/19 od 19.12.2019.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 63/17, dana 19.12.2019. godine upisane su slijedeće
promjene:
1.Udruženje građana „Za bolje sutra“, vrši promjenu
podpredsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
podpredsjednika Dževada Čajića, imenuje novoizabrani
podpredsjednik Sead Suljić.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja građana „Za bolje sutra“: Fikret Halilagić, Muhidin
Čajić i Dženan Hasanbašić. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Eldar Čajić, Sead Čajić i Vesna
Moranjkić.
3.Udruženje građana „Za bolje sutra“ predstavlja i
zastupa Sead Suljić, novoizabarni podpredsjednik Uudruženja,
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umjesto Dževada Čajića dosadašnjeg podpredsjednika
Udruženja, a i dalje ostaje lice ovlašteno za predstavljanje i
zastupanje Irfan Moranjkić, predsjednik Udruženja.
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brojem 248/19, dana 04.12.2019. godine, upisana je slijedeća
promjena:
1. Odobrava se izmjena Statuta Omladinskog udruženja
„Radost“ – Udruženje za promicanje pozitivnih vrijednosti,
shodno Odluci od 20.11.2019. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-000246/20 od 13.1.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 355/16, dana 13.1.2020. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Udruženje “Policajci Gradačca 1991.-1995” vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Udruženja Šaldić Sadika imenuje novoizabrani
predsjednik Udruženja i predsjednik Upravnog odbora Skenderović
Enver i promjenu zamjenika predsjednika Udruženja tako što
se umjesto dosadašnjeg zamjenika Marjanović Pere imenuje
novoizabrani zamjenik predsjednika Udruženja i Upravnog odbora
Šahdanović Nurija.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora: Šaldić
Sadik, Marjanović Pero i Milošević Zlatko.Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora:Skenderović Enver, Šahdanović
Nurija i Omerović Enes.
3. Udruženje “Policajci Gradačca 1991.-1995 predstavlja i
zastupa Skenderović Enver novoizabrani predsjednik Udruženja i
predsjednik Upravnog odbora umjesto Šaldić Sadika dosadašnjeg
predsjednika i Šahdanović Nurija
novoizabrani zamjenik
predsjednika Udruženja i Upravnoga odbora umjesto Marjanović
Pere dosadašnjeg zamjenika .
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037091/19 od 31.1.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 90, dana 31.1.2020. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize
Tuzla vrši promjenu predsjednika Skupštine Udruženja, tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika: Arapčić Zijada imenuje
novoizabrani predsjednik Skupštine Mahmutović Jasim koji je
ujedno i predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Udruženja
.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja
paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Tuzla: Filipović Mikica,
Suljkanović Hajrija, Lugonjić Stoja, Beganović Jusuf i Vrbić
Mirsada. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:
Mahmutović Jasim, Filipović Zehta, Zukić Osman, Mehičić Bego
i Mahmutović Rifa .
3. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Tuzla
predstavlja i zastupa: Mahmutović Jasim novoizabrani predsjednik
Skupštine, predsjednik Udruženja i predsjednik Upravnog odbora
umjesto Filipović Mikice, dosadašnjeg predsjednika Udruženja i
predsjednika Upravnog odbora .
4. Odobrava se Statut Udruženja paraplegičara i oboljelih
od dječije paralize Tuzla shodno Odluci od 14.12.2019. godine
i raniji Statut od 29.1.2007. godine se stavlja van snage.

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002233/20 od 05.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
20, dana 05.02.2020. godine, upisane su sljedeće promjene kako
slijedi:
1. SPORTSKO DRUŠTVO ZA ODGOJ I ZAŠTITU
GOLUBOVA I PTICA „TUZLA“ U TUZLI, mijenja sjedište, tako
što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ulica Stari Grad broj
1 sada sjedište u Tuzli, ulica 18 Hrvatske brigade broj 28.
2. SPORTSKO DRUŠTVO ZA ODGOJ I ZAŠTITU
GOLUBOVA I PTICA „TUZLA“ U TUZLI, vrši promjenu predsjednika
Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Adisa
Korlatovića, imenuje novoizabrani predsjednik Eldin Ibrahimović.
3. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta SPORTSKOG
DRUŠTVA ZA ODGOJ I ZAŠTITU GOLUBOVA I PTICA „TUZLA“
U TUZLI, shodno Odluci od 27.01.2020. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-000671/20 od 07.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
340/15, dana 07.02.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1.Moto klub „Bosancherosi“ iz Gračanice, vrši promjenu
predsjednika Kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Riada Husejnovića, imenuje novoizabrani predsjednik Mirsad
Nurić.
2.Moto klub „Bosancherosi“ iz Gračanice predstavlja i
zastupa Mirsad Nurić, novoizabrni predsjednik Kluba, umjesto
Riada Husejnovića dosadašnjeg predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-000677/20 od 6.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II,
pod rednim brojem 455, dana 6.2.2020. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Omladinski šahovski klub Doboj Istok vrši promjenu
predsjednika Skupštine i predsjednika Udruženja tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Bećirović Nasić Emine
imenuje novoizabrani predsjednik Skupštine i predsjednik
Udruženja Avdić Hava.
2.Omladinski šahovski klub Doboj Istok predstavlja
i zastupa Avdić Hava novoizabrani predsjednik Udruženja
i predsjednik Skupštine umjesto Bećirović Nasić Emine
dosadašnjeg predsjednika Udruženja i predsjednika Skupštine.
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O G L A S

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-034996/19 od 04.12.2019.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001637/20 od 4.2.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
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u knjigu I, pod rednim brojem 19/13, dana 4.2.2020.godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Udruženje taksi vozača “ŽIVINICE TAKSI” vrši promjenu
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Pranjić Ivice imenuje novoizabrani predsjednik
Skupštine Konjević Enida i promjenu predsjednika Udruženja
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednik Udruženja Pranjić
Ivice imenuje novoizabrani predsjednik Udruženja Šehić Safet.
Za zamjenika predsjednika Udruženja imenuje se Vrtagić
Muhamed.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja taksi vozača “ŽIVINICE TAKSI”: Pranjić Ivica, Pranjić
Mirko, Ibrahimbegović Salih, Zahirović Zijad, Šehić Safet,
Begić Enes, Begić Muris, Dedić Admir, Vrtagić Muhamed,
Vrtagić Mehmed i Vrtagić Emsudin. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Šabić Muhamed, Alić Nusret,
Bulić Hasib, Bešić Asim i Dedić Admir
3. Odobrava se promjena Statuta Udruženja taksi vozača
“ŽIVINICE TAKSI” shodno Odluci od 17.12.2019. godine i raniji
Statut se stavlja van snage.
4. Udruženje taksi vozača “ŽIVINICE TAKSI” predstavlja i
zastupa: Šehić Safet novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto
Pranjić Ivice dosadašnjeg predsjednika i Vrtagić Muhamed
zamjenik predsjednika Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001839/20 od
10.2.2020. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 432, dana 10.2.2020.
godine upisana je sljedeća promjena:
1. Udruženje građana Ronilački klub „Vidara“ Gradačac
vrši promjenu predsjednika Predsjedništva tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Emić Hasiba imenuje novoizabrani
predsjednik Predsjedništva Omerović Enes.
Imenuje se Baković Josip za dopredsjednika Predsjedništva
Udruženja građana Ronilački klub „Vidara“ Gradačac
2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Udruženja
građana Ronilački klub „Vidara“ Gradačac: Emić Hasib, Zahirović
Teufik, Baković Josip, Omerović Enes i Emić Safet. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Predsjedništva: Omerović Enes, Baković
Josip, Omerović Admir, Emić Nihad i Smajlović Halid.
3. Udruženje građana Ronilački klub „Vidara“ Gradačac
predstavlja i zastupa Omerović Enes predsjednik Predsjedništva
Udruženja i Baković Josip dopredsjednik Predsjedništva
Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-000993/20 od 31.1.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 149, dana 31.1.2020. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. KUNG FU WU SHU KLUB „PESNICA OD BOSNE„
GRADAČAC vrši promjenu potpredsjednka Upravnog odbora
tako što se umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Imširović
Galiba, imenuje novoizabrani potpredsjednik Ćosič Elvir.
2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora Imširović
Galib. Umjesto njega imenuje se novi član Upravnog odbora
Ćosić Elvir, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Husić
Sanjin i Ismir Beširović.
3. KUNG FU WU SHU KLUB „PESNICA OD BOSNE„
GRADAČAC predstavlja i zastupa Husić Sanjin predsjednik
Upravnog odbora i novoizabrani potpredsjednik Upravnog

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

odbora Ćosić Elvir umjesto Imširović Galiba dosadašnjeg
potpredsjednika Upravnog odbora.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036833/19 od 04.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
26, dana 04.02.2020. godine upisane su sljedeće promjene:
1. Udruženje „Sevdalija“ mijenja sjedište, tako što je
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ulica Titova broj 84,
sada sjedište u Tuzli, ulica Šabana Zahirovića broj 3.
2. Udruženje „Sevdalija“ vrši promjenu predsjednika Skupštine,
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mehmedalije
Kurtalić, imenuje novoizabrani predsjednik Zineta Devoli i promjenu
predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Begajete Sadiković, imenuje novoizabrani predsjednik
Fatima Hrnjić.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja
„Sevdalija“: Mirsad Musić, Mirsada Šabanović, Ehlimana
Hujdurović i Begajeta Sadiković. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Džavid Pamuković, Edin Hukić, Suad
Softić i Fatima Hrnjić a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Sabina Šišić, Mirsada Cipurković i Elmana Kopić.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženje
„Sevdalija“ shodno Odluci od 19.11.2019. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000895/20 od 4.2.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 270/19, dana 4.2.2020. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. „Biciklistički klub Kalesija“ Kalesija vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Džafić Sanele imenuje novoizabrani predsjednik
Džafić Isak.
2. „Biciklistički klub Kalesija“ Kalesija predstavlja i zastupa
Džafić Isak novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Džafić
Sanele dosadašnjeg predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-005186/20 od 14.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 306/19, dana 14.02.2020. godine, upisane su slijedeće
promjene:
1. Atletsko Rekreativni Klub Banovići, mijenja sjedište,
tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Banovićima, ulica
Alije Dostovića broj 3, sada sjedište u Banovićima, ulica Alije
Izetbegovića broj 71.
2. Odobrava se izmjena Statuta Atletskog Rekreativnog
Kluba Banovići, shodno Odluci od 31.01.2020. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006560/20 od 24.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

pod rednim brojem 118/18, dana 24.2.2020. godine, upisana je
sljedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada Udruženja IG Aktivno
starenje Turija u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 118/18 Udruženje prestaje sa
radom 9.2.2020. godine, danom donošenja Odluke Skupštine
o prestanku rada Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001080/20 od 20.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
473/16, dana 20.02.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Udruženje„KOŠARKAŠKI KLUB ŽIVINICE“, vrši promjenu
predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Jasmina Osmanovića, imenuje novoizabrani
predsjednik Džemo Brčaninović i promjenu predsjednika
Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Halila
Muratovića, imenuje novoizabrani predsjednik Amar Nukić..
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja
„KOŠARKAŠKI KLUB ŽIVINICE“: Jasmin Brčaninović, Fahrudin
Imamović i Nevres Salihović. Imenuje novi član Upravnog
odbora Džemo Brčaninović, a i dalje ostaju članovu Upravnog
odbora: Dino Ahmetović, Hamed Glavić, Amar Nukić, Dženad
Hodžić, Bilal Rožajac i Halil Muratović.
3. Udruženje „KOŠARKAŠKI KLUB ŽIVINICE“, predstavlja
i zastupa Džemo Brčaninović, novoizabrani predsjednik
Skupštine, umjesto Jasmina Osmanovića, dosadašnjeg
predsjednika i Amar Nukić, novoizabrani predsjednik Udruženja,
umjesto Halila Muratovića, dosadašnjeg predsjednika
4. Odobrava se Statut Udruženja „KOŠARKAŠKI KLUB
ŽIVINICE“, shodno Odluci od 22.12.2019. godine, a raniji Statut
se stavlja van snage.
115

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005537/20 od 18.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 285, dana 18.2.2020. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Fudbalski klub „Budućnost“ Banovići vrši promjenu
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Beširović Huseina imenuje novoizabrani
predsjednik Mujić Fuad.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Fudbalskog kluba „Budućnost“ Banovići: Hasanović Izet
i Beširović Husein. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora Hasanbegović Dževad i Džinić Šefik a i dalje
ostaju članovi Upravnog odbora: Šabanović Enes, Rahmanović
Emir, Mujić Fuad, Husanović Selmet, Alić Samir, Gutić Salko,
Bećarević Senad, Hodžić Muharem i Mujić Ramiz.
3. Fudbalski klub „Budućnost“ Banovići predstavlja
i zastupa: Mujić Fuad novoizabrani predsjednik Upravnog
odbora umjesto Beširović Huseina dosadašnjeg predsjednika
Upravnog odbora, Šabanović Enes dopredsjednik Upravnog
odbora, Pozderović Ibrahim predsjednik Skupštine i Avdić
Sead direktor Kluba.
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Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002571/20 od 04.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
396, dana 04.02.2020. godine, upisane su slijedeće promjene:
1. Nogometni klub „Toplice“ Gornja Lukavica, vrši
promjenu predsjednika Predsjedništva tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Hidajeta Tursunovića, imenuje
novoizabrani predsjednik Jasmin Halilović, promjenu zamjenika
predsjednika, tako što se umjesto dosadašnjih zamjenika Saliha
Selića i Fadila Zehinovića, imenuju novoizabrani zamjenici
Elvis Korajac i Edin Kadrić i promjenu sekretara Udruženja,
tako što se umjesto dosadašnjeg sekretara Teufika Hodžića,
imenuje novoizabrani sekretar Nermin Tursunović.
2. Nogometni klub „Toplice“ Gornja Lukavica predstavlja
i zastupa Jasmin Halilović, novoizabrani predsjednik
Predsjedništva
umjesto
dosadašnjeg
predsjednika
Predsjedništva Hidajeta Tursunovića, Elvis Korajac i Edin
Kadrić, novoizabrani zamjenici predsjednika, umjesto Saliha
Selića i Fadila Zehinovića, dosadašnjih zamjenika predsjednika
i Nermin Tursunović, novoizabrani sekretar Udruženja, umjesto
Teufika Hodžića, dosadašnjeg sekretara Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001377/20 od 07.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim brojem
300 dana 07.02.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“,
vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Benjamina Isića, imenuje novoizabrani
predsjednik Amela Memišević i predsjednika Studentskog vijeća,
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Sejfe Begića,
imenuje novoizabrani predsjednik Alisa Dedić.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“:
Sejfo Begić, Edis Trumić, Belmin Zukanović, Tarik Novalić i
Asmir Smajlović. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Alisa Dedić, Ermin Muratović, Ernad Drljić, Maida
Omerović i Jasmina Dedić, a i dalje ostaju članovi Upravnog
odbora: Eldar Bajrić, Marina Mandić i Nermin Alibašić.
3. Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“
predstavlja i zastupa Alisa Dedić, novoizabrani predsjednik
Studentskog vijeća, umjesto Sejfe Begića dosadašnjeg
predjsednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006937/20 od 24.02.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 18/17, dana 24.02.2020. godine, upisana je
slijedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada Udruženja zaboravljenih
demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine
u Kalesiji 1992-1995 u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 18/17. Udruženje prestaje
sa radom 15.02.2020. godine, danom donošenja Odluke
Skupštine o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037495/19 od 19.02.2020.
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godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 77/17, dana 19.02.2020. godine, upisane su slijedeće
promjene:
1.Omladinsko udruženje „CAMP“ Turija, vrši promjenu
predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadasnjeg
predsjednika Elmada Mahovkića, imenuje novizabrani predsjednik
Alena Burgić.
2.Omladinsko udruženje „CAMP“ Turija, predstavlja i
zastupa Alena Burgić, novoizabrani predsjednik Udruženja,
umjesto Elmada Mahovkića, dosadašnjeg predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-015547/18 od 16.5.2018.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 447, dana 16.5.2018.godine,
upisana je sljedeća promjena:
1. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE
ČELIĆ vrši promjenu predsjednika Skupštine Udruženja tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mujkić Saliha, imenuje
novoizabrani predsjednik Kurtić Miral i promjenu predsjednika
Izvršnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Mujkić Saliha imenuje novoizabrani predsjednik Selimović Sadik.
2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora
UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE ČELIĆ:
Mujkić Salih, Salihović Zalkida, Muratović Ibrahim, Omerčević
Dževad, Begić Šahbaz i Petrović Marijan. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Izvršnog odbora: Pavić Milica, Konjić Ismeta, Ganić
Zijada, Šerifović Mevludin, Mehanović Arif i Zeherović Halusija a i
dalje ostaje član Izvršnog odbora: Selimović Sadik.
3. UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE
ČELIĆ predstavlja i zastupa Selimović Sadik novoizabrani
predsjednik Izvršnog odbora umjesto Mujkić Saliha dosadašnjeg
predsjednika i Pavić Milica zamjenik predsjednika Izvršnog odbora.

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036175/17 od 15.12.
2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu
II, pod rednim brojem 215, dana 15.12.2017. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. UDRUŽENJE SINDIKATA ZAPOSLENIKA RUDNIKA
MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ iz Banovića vrši promjenu naziva
tako što je sada naziv SINDIKAT ZAPOSLENIKA RUDNIKA
MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“.
2. SINDIKAT ZAPOSLENIKA RUDNIKA MRKOG UGLJA
„BANOVIĆI“ mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg
sjedišta u Banovićima ul. Branilaca Banovića broj 34, sada
sjedište u Banovićima ul. Alije Izetbegovića broj 34.
3. SINDIKAT ZAPOSLENIKA RUDNIKA MRKOG UGLJA
„BANOVIĆI“. Vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Đerzić Muje imenuje
novoizabrani predsjednik Modrić Nail i promjenu predsjednika
Sindikata tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Berbić
Fikreta imenuje novoizabrani predsjednik Huremović Nihad.
4. Razrješavaju se raniji članovi Sindikalnog odbora
SINDIKATA ZAPOSLENIKA RUDNIKA MRKOG UGLJA
„BANOVIĆI“: Berbić Fikret, Janjić Tomo, Kahvedžić Sead,
Sejdinović Hasan, Salihbašić Sead,Kurtić Živka, Bećirović
Mehmed i Kuduzović Edhem. Umjesto njih imenuju se novi članovi
Sindikalnog odbora: Huremović Nihad, Đerzić Vahid, Kuralić
Sead, Jusufović Hasan, Čergić Mevludin i Duraković Mensur.
5. SINDIKAT ZAPOSLENIKA RUDNIKA MRKOG UGLJA
„BANOVIĆI“ predstavlja i zastupa Huremović Nihad novoizabrani
predsjednik Sindikata umjesto Berbić Fikreta dosadašnjeg
predsjednika, Jusufović Hasan potpredsjednik Sindikata i Modrić
Nail novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto Đerzić Muje
dosadašnjeg predsjednika .
6.Odobrava se Statut SINDIKATA ZAPOSLENIKA RUDNIKA
MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ shodno Odluci od 29.9.2017.
godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001920/20 od 13.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 171/18, dana 13.02.2020. godine, upisane su slijedeće
promjene:
1. Studentsko vijeće Tehnološkog fakulteta Univerziteta u
Tuzli, vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Ahmeda Delića, imenuje novizabrani
predsjednik Muhamed Islamović i promjenu predsjednika
Studentskog vijeća, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Miralema Bulića, imenuje novizabrani predsjednik
Una Šerak.
2. Rarješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Studentskog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli:
Miralem Bulić, Hazim Halilović, Meldina Omerčević, Selma Bilić,
Adem Hamzić, Antonio Zahirović i Adina Ćosić. Umjesto njih se
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Haris Begović, Adna
Čanić, Nedret Osmanović, Adila Alić, Namir Mašić, Nedžad
Šeper, Amila Dubravac i Ademir Ćosičkić, a i dalje ostaju članovi
Upravnog odbora: Una Šerak i Emir Lejlić.
3. Studentsko vijeće Tehnološkog fakulteta Univerziteta u
Tuzli, predstavlja i zastupa novoizabrani predsjednik Studentskog
vijeća Una Šerak, umjesto dosadašnjeg predsjednika Miralema
Bulića.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001150/20 od 13.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
149, dana 13.02.2020. godine, upisane su slijedeće promjene:
1. Kulturno umjetničkog društva „SEVDAH“ Vučkovci,
vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto
dosadasnjeg predsjednika Nusreta Agića, imenuje novizabrani
predsjednik Admir Fazlić, promjenu predsjednika Upravnog
odbora, tako što se umjesto dosadasnjeg predsjednika Samida
Selimovića, imenuje novizabrani predsjednik Mersed Đonlić
i promjenu dopredsjednika Upravnog odbora, tako što se
umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Nusrete Bričić, imenuje
novoizabrani dopredsjednik Aldijana Muharemović.
2.Rarješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Kulturno
umjetničkog društva „SEVDAH“ Vučkovci: Samid Selimović,
Nusreta Bričić, Sanela Bričić, Nusret Agić, Hamdija Taletović,
Edin Đonlić, Hajrudin Lalić, Zehra Mahmutović, Vesna Suljić,
Selma Softić, Vahida Hrštić i Zamir Kurbašić. Umjesto njih se
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Mersed Đonlić, Aldijana
Muharemović, Admir Fazlić, Jasmina Selimović, Ernada Malkić,
Seada Uykan, Almina Isić, Safija Džafić, Nermina Čustić, Mirza
Aličić, Damira Bričić i Irma Muharemović.
3. Kulturno umjetničkog društva „SEVDAH“ Vučkovci,
predstavlja i zastupa Mersed Đonlić, novoizabrani predsjednik
Upravnog odbora, umjesto Samida Selimovića, dosadašnjeg

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

predsjednika i Aldijana Muharemović, novoizabrani dopredsjednik
Upravnog odbora, umjesto
Nusrete Bričić, dosadašnjeg
dopredsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001384/20 od 18.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 404/16, dana 18.2.2020. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. UDRUŽENJE STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
UNIVERZITETA U TUZLI „STUDENJAK“ vrši promjenu
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Vehabović Murisa imenuje novoizabrani
predsjednik Omersoftić Amila .
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
UNIVERZITETA U TUZLI „STUDENJAK“: Nešust Ajša, Mujić
Šaha, Omersoftić Amila, Babić Haris, Halilović Ediba, Hodžić
Benjamin, Duraković Selmir, Bureković Samira, Muflizović
Fadil, Šarić Amna, Musić Halid,Hodžić Nedžad i Čorbić Amila
Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Edina
Trbić, Jasna Muftić, Vedrana Vuković, Eldar Merdžanović, Dijana
Čaušević, Haris Mahovkić, Belmina Čoloman, Azur Mujkanović,
Amila Muminović, Amna Šarić, Selmir Duraković, Alma Osmić i
Nedžad Hodžić.
3. UDRUŽENJE STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
UNIVERZITETA U TUZLI „STUDENJAK“ predstavlja i zastupa
Hodžić Nedžad predsjednik Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002436/20 od 4.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 19/17, dana 04.02.2020. godine upisane su slijedeće
promjene:
1. Studentski parlament Univerziteta u Tuzli, vrši promjenu
predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Jasmina Kavgića, imenuje novoizabrani
predsjednik Noris Sakić i predsjednika Udruženja, tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Nedžada Hodžića, imenuje
novoizabrani predsjednik Amila Omersoftić.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli: Ammar
Mešić, Sejfo Begić, Melika Damadžić, Semir Adrović, Samir
Sinanović, Noris Sakić, Miralem Bulić, Mirza Imamović, Adis
Nukić, Amila Rekić, Kenan Gutić i Šaha Mujić. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Emina Ahmičić,
Mateja Šumić, Ahmet Bulić, Ahmedina Smajlović, Alisa Dedić,
Eldar Merdžanović, Ajdin Brigić, Dženeta Klepić, Almir Brigić,
Una Šerak i Šejla Dajdžić, a i dalje ostaju članovi Upravnog
odbora Nedžad Hodžić i Amila Omersoftić.
3. Studentski parlament Univerziteta u Tuzli predstavlja
i zastupa Amila Omersoftić, novoizabrani predsjednik
Udruženja, umjesto dosadašnjeg predsjednika Nedžada
Hodžića.
4.Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Studentskog
parlamenta Univerziteta u Tuzli shodno Odluci od 31.12.2019.
godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006767/20 od 27.2.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II pod
rednim brojem 32, dana 27.2.2020. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „ZVIJEZDA
GRADAČAC“ vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Unkić Almira imenuje
novoizabrani predsjednik Moćić Šefik i promjenu zamjenika
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
zamjenika predsjednika Šakić Mustafe imenuje novozabrani
zamjenik predsjednika Begović Hasan
2. UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „ZVIJEZDA
GRADAČAC“ predstavlja i zastupa Moćić Šefik novoizabrani
predsjednik Udruženja, umjesto Unkić Almira dosadašnjeg
predsjednika, Begović Hasan novoizabrani zamjenik
predsjednika, umjesto Šakić Mustafe dosadašnjeg zamjenika,
a i dalje ostaju lica ovlaštena za predstavljanje i zastupanje
generalni direktor Prljača Jusuf i generalni sekretar Šaldić Sadik.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007217/20 od 27.2.2020.
godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim brojem 113,
dana 27.2.2020. godine, upisane su sijedeće promjene:
1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja
građana „POLIFONIJA“ Gračanica: Letić Senad, Mejremić
Miralem i Kovačević Jasna. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Helić Selma, Zildžić Almir i Begić Neri a i
dalje ostaju članovi Upravnog odbora Kurtić Alma i Salihefendić
Nizama.
2. Udruženje građana „POLIFONIJA“ Gračanica predstavlja
i zastupa Suljagić Salko, predsjednik Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006343/20 od 26.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim brojem
40, dana 26.02.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Udruženje boraca „PATRIOTSKE LIGE“ iz Općine
Vlasenica, vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Emira Kičića, imenuje
novoizabrani predsjednik Senad Hasanović, promjenu
predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Sakiba Zubovića, imenuje novoizabrani predsjednik
Ferid Hodžić i vrši promjenu dopredsjednika Upravnog odbora,
tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Saliha Jusića,
imenuje novoizabrani dopredsjednik Mirsad Sulejmanović.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja
boraca „PATRIOTSKE LIGE“ iz Općine Vlasenica: Sakib Zubović,
Salih Jusić, Murat Durić, Idriz Čamdžić i Ibrahim Ademović.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Ferid
Hodžić, Mirsad Sulejmanović, Hariz Sušić, Šemsudin Hodžić i
Bajro Šahbazović.
3. Udruženje boraca „PATRIOTSKE LIGE“ iz Općine
Vlasenica, predstavlja i zastupa Ferid Hodžić, novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora, umjesto dosadašnjeg predsjednika
Upravnog odbora Sakiba Zubovića. Pravo predstavljanja i
zastupanja prestaje Salihu Jusiću, dosadašnjem dopredsjedniku.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007399/20 od 05.03.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
451/16, dana 05.03.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Auto moto klub „Rudar“ Banovići mijenja sjedište, tako
što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Banovićima, ulica Alije
Dostovića broj 3, sada sjedište u Banovićima, ulica Željeznička
broj 1.
2. Auto moto klub „Rudar“ Banovići, vrši promjenu
predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Murisa Brigića, imenuje novoizabrani predsjednik
Denis Haskić i promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Salke Gutića, imenuje
novoizabrani predsjednik Samir Smajlović.
3. Razrješava se raniji član Upravnog odbora Auto moto
kluba „Rudar“ Banovići Dževad Dostović . Umjesto njega se
imenuje novi član Upravnog odbora Samir Smajlović, a i dalje
ostaju članovi Upravnog odbora Salko Gutić i Almir Čolić.
4. Auto moto klub „Rudar“ Banovići predstavlja i zastupa
Samir Smajlović, novoizabrani predsjednik Upravnog odbora,
umjesto Salke Gutića, dosadašnjeg predsjednika Upravnog
odbora.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Auto moto kluba
„Rudar“ Banovići shodno Odluci od 18.02.2020. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-001870/20 od 14.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 945, dana 14.02.2020. godine, upisane su slijedeće
promjene:
1. Studentsko vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta
Univerziteta u Tuzli, vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako
što se umjesto dosadasnjeg predsjednika Alme Mosorović,
imenuje novizabrani predsjednik Đulzada Bačinović i promjenu
predsjednika Studentskog vijeća, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Melike Damadžić, imenuje novizabrani predsjednik
Dženeta Klepić.
2. Rarješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Studentskog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta
u Tuzli: Irma Vilić, Samira Salihović, Alma Kostjerevac, Alma
Mosorović, Zlata Jašarević, Dragica Mihajlović, Melika Damadžić i
Zahida Selimbašić. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Samira Salihović, Erna Imširović, Milenka Tubić, Adelisa
Selimović, Amina Dedić, Husein Ališić i Dženeta Klepić.
3. Studentsko vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta
Univerziteta u Tuzli, predstavlja i zastupa Dženeta Klepić,
novoizabrani predsjednik Studentskog vijeća, umjesto Melike
Damadžić, dosadašnjeg predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006794/20 od 5.3.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I
pod rednim brojem 486/16, dana 5.3.2020. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Fudbalski klub „Jedinstvo 1952“ vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Kurbašić Mirsada imenuje novoizabrani

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

predsjednik Alić Zekir i promjenu zamjenika predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Alić
Zekira imenuje novoizabrani zamjenik Mehić Edin.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Fudbalskog kluba „Jedinstvo 1952“: Bijelić Vehid, Agić
Rizalija, Turbić Evtezan i Aljkanović Alija. Umjesto njih se
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Alić Zekir, Mehić Edin,
Mehić Mersed i Turbić Ibrahim a i dalje ostaje član Upravnog
odbora: Đonlić Ševalija.
3. Fudbalski klub „Jedinstvo 1952“ predstavlja i zastupa
Alić Zekir novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto
Kurbašić Mirsada dosadašnjeg predsjednika Udruženja i
Mehić Edin novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto Alić
Zekira dosadašnjeg zamjenika predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006421/20 od 11.3.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 315/19, dana 11.3.2020.godine
upisana je sljedeća promjena:
1. Omladinski fudbalski klub „Sloboda“ vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Šećerbegović Elmira imenuje novoizabrani
predsjednik Mešković Rizah.
2. Omladinski fudbalski klub „Sloboda“ predstavlja i
zastupa Mešković Rizah novoizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Šećerbegović Elmira dosadašnjeg predsjednika
Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006419/20 od 05.03.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim
brojem 75/13, dana 05.03.2020. godine upisane su slijedeće
promjene:
1. Biciklističi klub „Kladanj“, vrši promjenu predsjednika
Kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Fehima
Mezetovića, imenuje novoizabrani predsjednik Adem Kolak i
promjenu zamjenika predsjednika Kluba, tako što se umjesto
dosadašnjeg zamjenika predsjednika Rame Šehića, imenuje
novoizabrani zamjenik predsjednika Asim Berković.
2. Biciklistički klub „Kladanj“ predstavlja i zastupa Adem
Kolak, novoizabrni predsjednik Kluba, umjesto dosadašnjeg
predsjednika Fehima Mezetovića. Pravo predstavljanja i
zastupanja prestaje Rami Šehiću, dosadašnjem zamjeniku
predsjednika Kluba.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008520/20 od 11.3.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim
brojem 283, dana 11.3.2020. godine, upisane su sljedeće
promjene:
1. Fudbalski klub „Sloboda“ Tuzla
vrši promjenu
potpredsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjih
potpredsjednika Skupštine Hukić Jasmina i Mujezinović Adnana
imenuju novoizabrani potpredsjednici Skupštine Sijerčić Adnan
i Muratbegović Emir.

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.
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Fudbalski klub „Sloboda“ Tuzla imenuje za predsjednika
Skupštine Džambić Ninu.
2. Fudbalski klub „Sloboda“ Tuzla, predstavlja i zastupa:
Džambić Nino predsjednik Skupštine i Šećerbegović Elmir
predsjednik Upravnog odbora .
3.Odobrava se Statut Fudbalskog kluba „Sloboda“
Tuzla shodno Odluci od 22.2.2020. godine a raniji Statut
od 18.10.2005. godine sa svim naknadnim izmjenama i
dopunama se stavlja van snage.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-004386/20 od 27.02.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
428, dana 27.02.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Savez pčelara Tuzlanskog kantona, vrši promjenu
predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Muradifa Kalesića, imenuje novoizabrani predsjednik
Fadil Vrtagić i vrši promjenu dopredsjednika Upravnog odbora,
tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Izeta Jusufovića,
imenuju novoizabrani dopredsjednici Senad Hodžić i Zijad Ibričić.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Saveza
pčelara Tuzlanskog kantona: Muradif Kalesić, Asmir Duraković,
Hasan Šabić, Mehmed Mehmedović, Safet Kahrimanović, Hamdo
Mulabdić, Munever Suljić, Mahmut Bijedić i Rifet Mrkanović.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Fadil
Vrtagić, Senad Hodžić, Mirsad Delibašić, Hasim Ruzvić, Junuz
Mulahmetović, Muhibin Imširović, Agim Šabić, Sead Junuzović i
Sead Mumbašić, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Zijad
Ibričić i Šefik Čivić.
3. Savez pčelara Tuzlanskog kantona, predstavlja i
zastupa Fadil Vrtagić, novoizabrani predsjednik Upravnog
odbora, umjesto Muradifa Kalesića, dosadašnjeg predsjednika
Upravnog odbora i Senad Hodžić novoizabrani dopredsjednik
Upravnog odbora.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj:UP1- 06/1-04-010617/20 od 30.3.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 109, dana 30.3.2020. godine
upisana je sljedeća promjena:
1. OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „MIONICA 85“
MIONICA vrši promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Begović Fuada, imenuje novoizabrani
predsjednik Hećimović Midhat.
2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva
OMLADINSKOG FUDBALSKOG KLUBA „MIONICA 85“
MIONICA: Aličković Bakir, Huskić Sead, Begović Midhat i Vuković
Bego. Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva:
Hećimović Mensur, Begović Denis, Sejdić Idriz i Jasmin Huskić
a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Begović Fuad, Hećimović
Midhat, Klopić Sead, Begović Akif i Krajnović Samid.
3. OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „MIONICA 85“
MIONICA predstavlja i zastupa: Hećimović Midhat novoizabrani
predsjednik Kluba umjesto Begović Fuada dosadašnjeg
predsjednika.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta OMLADINSKOG
FUDBALSKOG KLUBA „MIONICA 85“ MIONICA shodno Odluci
od 1.3.2020. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007540/20. od 12.3.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 555, dana 12.3.2020. godine upisana
je sljedeća promjena:
1. Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova
Tuzlanskog kantona vrši promjenu predsjednika Skupštine tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mahmutović Elvira
imenuje novoizabrani predsjednik Skupštine Mujkić Miralem i
promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Velagić Dževada imenuje novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora Alić Hasan i promjenu zamjenika
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
zamjenika predsjednika Ilinčić Zlate imenuje novoizabrani
zamjenik predsjednika Upravnog odbora Garagić Sead.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Sindikata
policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona:
Germić Hašim, Mujčinović Ibrahim, Selimović Nedžad, Šerbečić
Jasmir, Salihović Vahidin, Suljić Muhamed, Memić Ismet, Mijatović
Mladen, Kočić Mirsad, Kucalović Edin, Velagić Dževad, Okanović
Fahrudin, Muharemović Birsima, Kamenčić Edin i Mujkić Miralem.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Subašić
Dino, Djedović Meho, Mešikić Almir, Mitrović Blaško, Hodžić
Asmir, Hasanović Mirsad, Husić Hasan, Bošnjak Elvir, Jusić Edin,
Šadić Asmir, Mehmedović Adisa, Mazalović Rizo, Gopo Selmir,
Rahmanović Nermin, Đulović Sedin i Bečić Mehmed a i dalje
ostaju članovi Upravnog odbora: Alić Hasan, Šarić Elvir, Krdžić
Nazif, Dimitrijević Ljiljana, Garagić Sead, Horić Bekro, Sejdić
Samir, Suljić Ibrahim i Dizdarević Razim.
3. Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova
Tuzlanskog kantona predstavlja i zastupa: Alić Hasan novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora umjesto Velagić Dževada
dosadašnjeg predsjednika i Garagić Sead novoizabrani zamjenik
predsjednika Upravnog odbora umjesto Ilinčić Zlate dosadašnjeg
zamjenika predsjednika Upravnog odbora.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010182/20 od 1.4.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I,
pod rednim brojem 183/14, dana 1.4.2020. godine, upisana je
sljedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada Udruženja građana „Centar za
pravno savjetovanje“u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 183/14. Udruženje prestaje sa
radom 18.3.2020. godine, danom donošenja Odluke Skupštine
o prestanku rada Udruženja.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010201/20 od 7.4.2020.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu
II, pod rednim brojem 529/11 dana 7.4.2020. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. STRELJAČKI SAVEZ INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG
KANTONA vrši promjenu sjedišta tako što je umjesto dosadašnjeg
sjedišta u Tuzli, ul. Patriotske Lige broj 4. sada sjedište u Lukavcu,
mjesto Devetak, Centar bb.
2. STRELJAČKI SAVEZ INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG
KANTONA vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Hasić Mirsada imenuje
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novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Gegić Izet i promjenu
predsjednika Skupštine Saveza tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Mehmedović Sejada imenuje novoizabrani
predsjednik Skupštine Ikanović Damir .
Imenuje se zamjenik Upravnog odbora Džinić Vahidin i
imenuje se zamjenik predsjednika Skupštine Plećan Kadira.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
STRELJAČKOG SAVEZA INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG
KANTONA: Hasić Mirsad, Lojić Mirsad, Nukić Kadira i Stevanović
Predrag. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:
Džinić Vahidin, Bečić Hajro i Gurda Azra a i dalje ostaju članovi
Upravnog odbora: Gegić Izet i Lojić Mirsad.
4. STRELJAČKI SAVEZ INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG
KANTONA predstavlja i zastupa : Gegić Izet novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora umjesto Hasić Mirsada
dosadašnjeg predsjednika i novoizabrani zamjenik predsjednika
Upravnog odbora Džinić Vahidin umjesto Mehmedović Sejada
dosadašnjeg predsjednika Skupštine Saveza.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta STRELJAČKOG
SAVEZA INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG KANTONA, shodno
Odluci od 29.2.2020. godine.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010407/20 od 30.3.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
377, dana 30.3.2020. godine upisane su sljedeće promjene:
1. Omladinski fudbalski klub „Gradina“ Srebrenik, vrši
promjenu predsjednika Izvršnog odbora tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Likić Fahrudina, imenuje novoizabrani
predsjednik Suljagić Muhamed.
2. Razrješava se raniji član Izvršnog odbora Omladinskog
fudbalskog kluba „Gradina“ Srebrenik: Ibrić Ibro. Umjesto njega
se imenuje novi član Izvršnog odbora Karić Sedinet a i dalje ostaju
članovi Izvršnog odbora: Suljagić Muhamed, Likić Fahrudin, Bijelić
Adnan i Adanalić Samir.
3. Omladinski fudbalski klub „Gradina“ Srebrenik predstavlja
i zastupa Suljagić Muhamed, novoizabrani predsjednik Izvršnog
odbora, umjesto Likić Fahrudina dosadašnjeg predsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036402/19 od 16.1.2020.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 180, dana 16.1.2020. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Sportsko ribolovno društvo "Smuđ" vrši promjenu
predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Ramadanović Saliha imenuje novoizabrani
predsjednik Nuhić Alen i promjenu potpredsjednika Upravnog
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Nuhić
Alena imenuje novoizabrani potpredsjednik Vujanović Draženko.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Sportskog
ribolovnog društva "Smuđ": Suljić Nesib i Ivanović Zdenko.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Begić
Nedim, Džibrić Namik, Mulamehmedović Damir, Halilović Nedim,
Šubić Edis i Omić Damir a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Nuhić Alen, Vujanović Draženko, Čajić Sead, Ramadanović Salih
i Murgić Amir.
3. Sportsko ribolovno društvo "Smuđ" predstavlja i zastupa;
Nuhić Alen novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

Ramadanović Saliha dosadašnjeg predsjednika i Vujanović
Draženko novoizabrani potpredsjednik Upravnog odbora umjesto
Nuhić Alena dosadašnjeg potpredsjednik Upravnog odbora.
4. Odobrava se Statut Sportskog ribolovnog društva "Smuđ"
shodno Odluci od 14.11.2019. godine i Statut od 19.2.2007.
godine se stavlja van snage.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-032962/19 od 28.01.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
312, dana 28.01.2020. godine, upisane su sljedeće promjene:
1. Omladinski pokret „Revolt“ mijenja sjedište, tako što je
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ulica Kaldrma broj 2, sada
sjedište u Tuzli, ulica Đorđa Mihajlovića broj 4.
2. Omladinski pokret „Revolt“, vrši promjenu predsjednika
Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Anamarije Divković, imenuje novoizabrani predsjednik Merisa
Okanović i imenuje predsjednika Upravnog odbora Anamariju
Divković.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Omladinskog pokreta „Revolt“: Mirnes Ćerimović, Daria Vilušić,
Elmira Begić, Ajša Hujdur, Merisa Okanović i Azra Džafić. Umjesto
njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Anamarija Divković,
Vesna Divković, Marija-Magdalena Divković i Josip Ventić, a i
dalje ostaje član Upravnog odbora Alma Pirić.
4. Omladinski pokret „Revolt“, predstavlja i zastupa
Merisa Okanović, novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto
Anamarije Divković, dosadašnjeg predsjednika Udruženja i
Anamarija Divković, novoizabrani predsjednik Upravnog odbora.
Pravo predstavljanja i zastpupanja prestaje Mirnesu Ćerimoviću,
bivšem potpredsjedniku Udruženja i Almi Pirić, bivšem sekretar
Udruženja.
5. Odobrava se Statut Omladinskog pokreta „Revolt“,
shodno Odluci od 30.09.2019. godine, a stari se stavlja van snage.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036611/19 od 31.12.2019.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II pod
rednim brojem 312, dana 31.12.2019. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. UDRUŽENJE ŽENA „JAGODA“ vrši promjenu
dopredsjednika Skupštine i Upravnog odbora Udruženja tako što
se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Čitaković Amele imenuje
novoizabrani dopredsjednik Selmanović Hata.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA ŽENA „JAGODA“: Čitaković Amela i Nurkić Sabira
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Čavalić
Sanela i Agić Sabina a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora :
Šadić Nevresa, Selmanović Hata i Malkić Vesna.
3. UDRUŽENJE ŽENA „JAGODA“ predstavlja i zastupa
Šadić Nevresa predsjednik Skupštine i Upravnog odbora
i Selmanović Hata novoizabrani dopredsjednik Skupštine
i Upravnog odbora umjesto Čitaković Amele dosadašnjeg
dopredsjednika Upravnog odbora.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037332/19 od 28.01.2020.

Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

godine u Registar udruženja građana u knjigu I, pod rednim brojem
136, dana 28.01.2020. godine upisane su slijedeće promjene:
1. Udruženje taksista „TUZLA-TAKSI“ Tuzla, vrši promjenu
potpredsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto
dosadašnjeg potpredsjednika Gorana Avramovića, imenuje
novoizabrani potpredsjednik Damir Atlić.
2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora Udruženja
taksista „TUZLA-TAKSI“ Tuzla Goran Avramović. Umjesto njega
se imenuje novi član Upravnog odbora Vernest Hukić, a i dalje
ostaju članovi Upravnog odbora Neim Husić i Damir Atlić.
3. Udruženje taksista „TUZLA-TAKSI“ Tuzla predstavlja i
zastupa Neim Husić, predsjednik Upravnog odobra, Damir Atlić,
novizabrani potpredsjednik Upravnog odobra, umjesto Gorana
Avramovića, dosadašnjeg potpredsjednika.
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O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-003106/20 od 03.03.2020.
godine u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim
brojem 261, dana 03.03.2020. godine upisane su slijedeće
promjene:
1. Biciklistički klub „Živinice“ mijenja sjedište, tako što je
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Živinicama, ulica Armije BiH broj
4, sada sjedište u Živinicama, ulica Alije Izetbegovića broj 2.
2. Biciklistički klub „Živinice“, vrši promjenu predsjednika
Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Admira
Selića, imenuje novoizabrani predsjednik Dževad Tulumović,
promjenu predsjednika Kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Salkana Selića, imenuje novoizabrani predsjednik
Ramo Ramić i promjenu zamjenika predsjednika Kluba, tako
što se umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Jasmina
Omerbegovića, imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika
Zijad Muhić.
3. Biciklistički klub „Živinice“, predstavlja i zastupa Ramo
Ramić, novoizabrani predsjednik Kluba, umjesto Salkana Selića
dosadašnjeg predsjednika Kluba i Zijad Muhić, novoizabrani
zamjenik predsjednika Kluba, umjesto Jasmina Omerbegovića,
dosadašnjeg zamjenika predsjednika Kluba.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Biciklističkog
kluba „Živinice“ shodno Odluci od 11.01.2020. godine.
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OGLAS O POSTAVLJANJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 367383 19 P
Tuzla, 15.05.2020. godine
Općinski sud u Tuzli, sudija Baraković Azijada, u pravnoj
stvari tužitelja „Flek“ DOO Tuzla, zastupan po zakonskom
zastupniku Lelić Samiru, a koga zastupa punomoćnik
Elvedina Saburović, advokat iz Tuzle, protiv tuženih
1.
Kosanović Milivoja zv. Milutin sin Dušana, Ulica Živojina
Mišića broj 15, Bijeljina, sin umrle Kosanović Ruže r. Ristić, 2.
Kosanović Milivoja zv. Miladin“ sin Dušana iz Bijeljine, Naselje
Obarska broj 17, sin umrle Kosanović r. Ristić Ruže, 3. Jeftić
Miodraga iz Banovića ulica 10. Septembra broj 1, 4. Jeftić
Milana, ulica Sončanski put T-17, ulaz 59 Sombor (tuženi pod
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rednim brojem 3. i 4. djeca umrle Jeftić Danice r. Ristić, 5.
Pelemiš Petra iz Bijeljine, Ulica Loznička broj 80-V, sin umrle
Pelemiš r. Ristić Joke (nasljednici pod rednim brojem od 1 do
5 po pravu predstavljanja iza svoje bake iza umrle Ristić Jelke
r. Pelemiš i iza strine Ristić Milene r. Pelemiš, svi tuženi od
rednog broja 1 do rednog broja 5 zastupani po punomoćniku
Osmanović Merimi, advokatu iz Tuzle, 6. Gajić Miladina sina
Srećka, nepoznatog boravišta, 7. Gajić Dušana sina Srećka,
nepoznatog boravišta 8. Ristić Mihajla sina Petra iz Bijeljine
Ulica Loznička 80-D, brat Ristić Riste i djever Ristić Milene,
zastupan po punomoćniku Osmanović Merimi, advokatu iz
Tuzle, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM,
van ročišta, dana 15.05.2020. godine, donio je slijedeći

OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 32 0 P 367383 19 P od
15.05.2020. godine na osnovu člana 296. stav 2. točka 4.
ZPP-a, tuženim Gajić Miladinu sinu Srećka i Gajić Dušanu
sinu Srećka, postavlja se privremeni zastupnik u osobi
Osmanović Merimi advokatu iz Tuzle.
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženog u cilju zaštite njihovih prava i interesa.
Sudija,
Baraković Azijada
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U SREBRENIKU
Broj: 30 0 P 052672 18 P 2
Srebrenik, 27.04.2020. godine
Općinski sud u Srebreniku, sudija Atifa Zaimović, u pravnoj
stvari tužitelja Lukačević Franje sina Pere iz Tuzle, kojeg zastupa
punomoćnik Ramiz Salihbašić advokat iz Srebrenika, protiv
tuženih Vesne Suljkić iz Tuzle,ulica Rudarska broj 29 i Zonić
Željke kćeri Rašida, sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja,
v.sp. 9.000,00 KM, gore označenog dana donio je slijedeću;

OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 30 0 P 052672 18 P 2 od
19.09.2019. godine na osnovu člana 296. stav 2. točka 4. Zakona
o parničnom postupku («Službene novine FBiH», broj 53/2003)
postavljen je advokat Bjelić Jasmin iz Srebrenika za privremenog
zastupnika u ovome predmetu tuženoj Zonić Željki kćeri Rašida,
sada nepoznatog boravišta.
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njeni punomoćnici
ne pojave pred sudom odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staratelja.
U skladu sa člankom 298. ZPP-a FBiH oglas će se objaviti u
Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Službenim
novinama TK i na oglasnoj ploči suda.
Sudija,
Atifa Zaimović
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OGLAŠAVANJE
DOKUMENTA NEVAŽEĆIM
Oglašava se nevažećom diploma na ime Sandra
(Ešef) Kovačević, rođena 25.09.1988. godine u Banovićima,
izdata17.10.2012. godine od strane
Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta u Tuzli , odsijek: Poremećaji u
ponašanju, broj: 2/25-III/12.
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Oglašava se nevažećom diploma o završenoj srednjoj
školi PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla – vozač
motornih vozila MK 67/II, broj: 14-60/2017 od 03.02.2017.
godine, na ime Elmir Buljubašić iz Srebrenika.
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Oglašavaju se nevažećim svjedočanstva, broj: 10-1202/16 od 13.06.2016. godine, 10-2-207/16 od 22.06.2016.
godine, 10-3-203/16 od 11.08.2016. godine i diploma, broj:
25-189/16 od 22.08.2016. godine na ime Jasmin (Nebojša)
Krivokapić iz Srebrenika, izdato od strane Centra za
obrazovanje odraslih Tuzla – vozač motornih vozila.
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Ponedeljak, 01. 06. 2020. god.

