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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
712
				
новине Тузланског кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02,
На
основу
члана
24. Владе
став 1.
тачка ф)кантона,
Устава
6/04 и 10/04), на приједлог
Тузланског
Тузланског
кантона
(„Службене
новине
ТузланскоСкупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
подрињског
кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
30.4.2021. године,
доноси
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04) и члана
став (1) Пословника
З А 169.
КОН
Скупштине Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског
кантона“, бр.И13/19
и 5/20),
на приједлог
О ИЗМЈЕНАМА
ДОПУНИ
ЗАКОНА
О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ
Законодавно-правне
комисије СкупштинеРАДУ
Тузланског
кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници
Члан
1.
одржаној 15.7.2021. године,
даје
У
Закону
о
научноистраживачком
раду
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/17)
у члануАУТЕНТИЧНО
7. у ставу (2) ријечи
„образовања, науке,
ТУМАЧЕЊЕ
културе и спорта“ замјењују се ријечима „образовања
Члана 61. став (2) тачка б) Закона о водама
и науке“.
(„Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 11/08
и 2.
12/20)
Члан

У члану 13. ријечи „образовања, науке, културе и
Сарадња
кантоналног
инспектора
спорта“
замјењују
се ријечимаводног
„образовања
и науке“. и
грађевинско-урбанистичке инспекције се остварује
на начин да кантонални
водни
инспектор, када у
Члан
3.
У члану
19. иза ријечи
„тијело“ надзора
додају се
ријечии
поступку
контролног
инспекцијског
утврди
„Владе Кантона“.
записнички
констатује да субјект надзора није поступио
по рјешењу и у законом одређеном року од 60 дана за
Члан 4. није прибавио водни
изграђени објекат или постројење
Члан
20.
мијења
се
и
акт, о томе обавјештавагласи:
грађевинско-урбанистичког
„Члан 20.
инспектора надлежног за тај објекат или постројење
(Именовање, структура, рад и пријевремено
према важећем материјалном законском пропису
разрјешење Кантоналног савјета)
из области
грађења, савјет,
који даље
поступа
са
(1) Кантонални
водећи
рачунау оскладу
научним
наведеним
законским
прописом
и
чланом
61.
став
(2)
областима из члана 7. став (1) овог закона, на
тачка
б) Закона
о водама,
те наређује
уклањање објекта
приједлог
министра,
именује
Влада Кантона.
или постројења
изграђеног
без водног
(2) Кантонални
савјет
броји акта.
девет чланова
(предсједник и осам чланова) и именује се на мандат
од четири године.
II
(3) Кантонални
чини:примјењује се и важи
Ово
аутентично савјет
тумачење
у
а) осам
истакнутих
радника
запослених
од дана
примјене
Законанаучних
о водама
(„Службене
новине
научноистраживачкој
организацији
или
акредитованој
Тузланског кантона“, бр. 11/08 и 12/20) и објавиће се у
високошколској
установи,
регистрованој
на подручју
„Службеним
новинама
Тузланског
кантона“.
Кантона и
б)
један представник привреде. Предсједник
Босна и Херцеговина
(4) Члан Кантоналног савјета из става (3) тачка а)
Федерација Босне и Херцеговине Скупштине Тузланског кантона
овог
члана може бити и лице у почасном научном
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
звању С кзаслужног
почасном
у п ш т и н а научника или
Слађан
Илић, с.р. звању
професора
емеритуса.
Број: 01-02-230-12/21
Тузла,15.7.2021.године

(5) Рад Кантоналног савјета ближе се уређује
пословником о раду, који доноси Кантонални савјет
уз сагласност министра.
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(6) Кантонални савјет о свом раду и стању у
На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава Тузланског
области
рада на подручју
кантона научноистраживачког
(„Службене новине Тузланско-подрињског
Кантона,
најмање
једном
годишње,
подноси
кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новинеизвјештај
Тузланског
Влади
Кантона.
кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на
(7) Влада
Кантона
или Министарство
могу од
приједлог
Комисије
за избор
и именовања Скупштине
Кантоналног
савјета
затражити
доставу
одређених
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
информација,
ставова
илигодине,
приједлога
сједници одржаној
15.7.2021.
доноси мјера за
унапређење стања у области научноистраживачког
рада.
(8) Влада Кантона, на приједлог министра, може
О Д Л У К У
разријешити члана Кантоналног савјета и прије
о
измјенама
Одлуке
о избору
именовању
чланова
истека мандата, ако утврди
да је ирад
истог неуспјешан
у
стална
и
повремена
радна
тијела
Скупштине
у реализацији послова из члана 22. овог закона.
(9) Чланови Тузланског
Кантоналногкантона
савјета за свој рад
остварују право на накнаду чија висина се утврђује
I са актом Владе Кантона
актом о именовању, у складу
У
Одлуци
о
избору
и
именовању
чланова
у стална
о утврђивању накнада за рад предсједника
и чланова
и повремена
радна одбора.
тијела Скупштине Тузланског
управних
и надзорних
кантона
новине
кантона“,
(10) („Службене
Средства за
рад Тузланског
Кантоналног
савјетабр.
6/21
и
10/21),
врше
се
сљедеће
измјене:
обезбјеђују се у Буџету Кантона, на буџетској
- У Комисију
здравство Скупштине
Тузланског
позицији
„Наука“ узанадлежности
Министарства.
кантона
умјесто члана Миреле
(11) Административне
послове Трепанић-Грбешић
за Кантонални
именује
се члан
Амра Надаревић Воденчаревић.
савјет
обавља
Министарство.“
- У Комисију за заштиту значајних датума и
личности за подручјаЧлан
Тузланског
кантона и Босне
5.
и Херцеговине
из
периода
1992-1995.
Скупштине
Члан 21. брише се.
Тузланског кантона умјесто предсједнице Миреле
Трепанић-Грбешић именује
Члан 6. се предсједница Амра
Надаревић
Воденчаревић.
Члан 22. мијења се и гласи:
- У Административну
„Члан 22. комисију Скупштине
Тузланског
кантона умјесто
члана савјета)
Селима Бешлагића
(Надлежност
Кантоналног
именује
се
члан
Мирела
Трепанић-Грбешић.
Кантонални савјет обавља сљедеће послове:
- У
Комисију
просторно
уређење и заштиту
а)
прати
стање иза
развој
научноистраживачког
рада
околице
Скупштине
Тузланског
кантона
умјесто
и технолошког развоја у Кантону и предлаже
мјеречлана
за
Селима унапређивање;
Бешлагића именује се члан Мирела Трепанићњихово
Грбешић.
с
циљем
развоја
б) даје
препоруке
научноистраживачке инфраструктуре и обуке нове
генерације научника;
II
ц) предлаже мјере за афирмацију
и напредовање
Ова одлука ступа накадра,
снагу односно
даном доношења
и биће
научноистраживачког
научноистраобјављена
у
„Службеним
новинама
Тузланског
кантона“.
живачког рада;
д) предлаже начин финансирања научноистраБосна и Херцеговина
Предсједник
живачког
рада;
Федерација Босне и Херцеговине Скупштине Тузланског кантона
е) предлаже научноистраживачке пројекте од
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
интереса
за Кантон, као и пројекте за јачање
С к у пиш тпобољшања
ина
Слађан
Илић, с.р..
капацитета
услова
истраживања
и
Број:
01-02-211-21/21
развоја;
Тузла, 15.7.2021. године
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На основу члана 24. став 1. тачка н) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског
кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и члана 113.
Пословника Скупштине Тузланског кантона („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 13/19 и 5/20), на
основу иницијативе посланика: Амиле Хоџић, Миреле
Трепанић-Грбешић и Амре Надаревић Воденчаревић,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
15.7.2021. године, доноси

РЕЗОЛУЦИЈУ
О ЗАШТИТИ И УНАПРЈЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У
ТУЗЛАНСКОМ КАНТОНУ

Узимајућу у обзир да:
људи данас 80 до 90% живота проводе у
затвореном простору;
контролна мјерења показују да је концентрација
загађујућих материја два до пет пута већа у
затвореном него на отвореном простору;
се знатно мање пажње придаје онечишћењу
ваздуха у затвореном у односу на отвореном
простору;
подаци Свјетске здравствене организације (СЗО)
указују да девет од десет људи удише ваздух
у којем концентрације загађујућих материја
премашују ограничења дата у смјерницама СЗО,
а слабо и средње развијене земље пате од највеће
изложености;
проведена истраживања јасно указују на
повезаност између изложености токсичним
материјама из окружења и развоја акутних,
хроничних и малигних обољења код дјеце и
одраслих особа;
су дјеца најосјетљивија на здравствене учинке
загађења ваздуха, што је посљедица незрелости
њиховог
респираторног,
имунолошког,
репродуктивног,
централног
нервног
и
пробавног система;

Utorak, 10. avgust 2021. god.

у затвореном простору, питање квалитета
унутрашњег ваздуха постаје још релевантније;
мандаторни останак дјеце код куће значи
мање прилика за њихову свакодневну физичку
активност на отвореном, школским игралиштима
или парковима;
резултати истраживања интернационалног
пројекта ”SEARCH” који је проводио Регионални
центар за околиш централне и источне Европе,
указују да су у школама у Босни и Херцеговини
забиљежене највише концентрације PM10
лебдећих честица, бензена, те међу највишим
концентрацијама толуена, ксилена и NO2,
те да је заступљеност дјеце са дијагнозом
астме, активним астматичним симптомима
и антиастматичним третманом у Босни и
Херцеговини већа од просјечних вриједности;
резултати Пилот студије квалитета унутрашњег
ваздуха у одабраним зградама образовних
институција у Тузланском кантону указују на
високе концентрације PM2,5 и CO2 те неадекватну
унутрашњу температуру и релативну влажност у
учионицама, поготово у сезони гријања;
се у Босни и Херцеговини не врше мјерења
концентрације CO2 што је по посљедњим
истраживањима важан параметар мјерења
загађености унутрашњег ваздуха;
Босна и Херцеговина, њени ентитети, Дистрикт
и кантони немају достатну легислативу за
борбу са проблемом лошег квалитета ваздуха у
затвореном простору.
Позивајући се на одредбе:
Резолуције Европског парламента „Чист ваздух
за све“ (2019);
Директиве 2018/844 Европског Парламента
и Вијећа о измјени Директиве 2010/31 / ЕУ о
енергетским својствима зграда и Директиве
2012/27 / ЕУ о енергетској ефикасности (2018);
Уредбе бр. 305/2011 Европског Парламента
и Вијећа о утврђивању усклађених услова за
стављање у промет грађевинских производа (2011);
Декларације о околишу и здрављу из Парме
(2010);

дјеца, усљед два пута бржег циклуса дисања,
имају већу стопу потрошње кисика и апсорбују
знатно веће количине загађујућих материја од
одраслих;

Закона о здравственој заштити у Федерацији
БиХ (2010);

се стопа повећања броја дјеце са алергијама
може повезати и са токсичношћу материјала у
објектима гдје дјеца бораве.

Смјерница Свјетске здравствене организације
(СЗО) за квалитет ваздуха у затвореном (1987 и
2000);

Забринути због тога што:
са пандемијом вируса SARS-COV-2, због
примораности да се више времена проводи

Акционог плана за животну средину и здравље
дјеце у Европи (2004);

Закључке и препоруке анализе „Квалитета
унутрашњег ваздуха“ Удружења „Савјет за
зелену градњу - Green Council“...

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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...ми, изабране представнице и изабрани
представници грађанки и грађана Тузланског кантона,
посвећени заштити живота и здравља свих наших
суграђанки и суграђана, а нарочито оних најмлађих,
имајући у виду да:
- Велики број проведених истраживања јасно
указују на повезаност између изложености загађујућим
материјама из окружења и развоја акутних и хроничних
обољења код људи. Подаци Свјетске здравствене
организације (SZO) указују да девет од десет људи удише
ваздух у којем концентрације загађујућих материја
премашују ограничења дата у смјерницама, а слабо и
средње развијене земље пате од највеће изложености.
Загађујуће материје се могу задржавати дужи временски
период у ваздуху затворених простора и тако утицати
на људе путем различитих начина експозиције, и то
инхалацијом, ингестијом или преко коже.
- су дјеца најосјетљивија на здравствене учинке
загађења ваздуха. Осјетљивост дјеце је најчешће
посљедица незрелости њиховог респираторног,
имунолошког, репродуктивног, централног нервног и
пробавног система. Штетни утицаји лошег квалитета
унутрашњег вадзуха се првенствено манифестују
проблемима с респираторним и кардиоваскуларним
системом, настанком карцинома и другим болестима
изазваним неповољним окружењем, као и учинцима на
пажњу и академски успјех школске дјеце.
Симптоми и обољења које изазивају поједине
загађујуће материје из унутрашњег ваздуха су
препознати и дефинисани у препорукама СЗО, као
и у резолуцијама, акционим плановима и уредбама
институција Европске уније (ЕУ).
-Са пандемијом вируса SARS-COV-2 питање
квалитета ваздуха у затвореном постаје још актуелније
јер су и дјеца и одрасли приморани више времена
проводити у затвореном простору уз повећање ризика
од заразе и развоја болести у загађеним, влажним,
загушљивим и недовољно вентилираним просторима.
Због свега наведеног, ми изабране представнице и
изабрани представници грађанки и грађана Тузланског
кантона, опредијелили смо се да обавежемо Владу
Тузланског кантона да:
I.
Именује интердисциплинарну радну групу,
коју ће чинити представници/е:
Министарства просторног уређења и заштите
околице,
Министарства образовања и науке,
Министарства здравства,
Министарства правосуђа и управе, те
међународних
и
домаћих
невладиних
организација и независних експерата које се баве
заштитом ваздуха у затвореном,
чији би резултати рада у првој години од именовања
требали бити:
Акциони план за заштиту дјеце и младих особа
од загађења вадзуха у затвореном простору;

Нацрт закона о квалитету ваздуха у затвореном у
Тузланском кантону;
Нацрт закона о грађењу у Тузланском кантону;
Измјене и допуне Норматива простора, опреме
и дидактичких средстава предшколског одгоја и
образовања;
Измјене и допуне Педагошких стандарда
и општих норматива за основни одгој и
образовање;
Измјене и допуне Педагошких стандарда за
средње школе.
II. предузме кораке ка:
- јачању људских и техничких капацитета за
ажурније прикупљање података о квалитету ваздуха
у предшколским установама, основним и средњим
школама;
- подизању свијести грађанки и грађана Тузланског
кантона о штетним ефектима загађеног ваздуха у
кућанствима;
- подизању свијести послодаваца у Тузланском
кантону о штетним ефектима загађеног ваздуха на
радном мјесту;
- подизању свијести о неопходности примјене
одрживих и нешкодљивих материјала у грађењу и
реконструкцији објеката.
Босна и Херцеговина
Предсједник
Федерација Босне и Херцеговине Скупштине Тузланског кантона
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Слађан Илић, с.р.
Број: 01-02-404-2/21
Тузла, 15.7.2021. године
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона“, број:
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима
69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2021. годину (“Службене новине Тузланског
кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о измјенама Програма распореда средстава са
потрошачке јединице 11010002 - Капитални издаци
за кориснике буџетских средстава
I
У тачки I Програма распореда средстава са
потрошачке јединице 11010002 - Капитални издаци
за кориснике буџетских средстава за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 10/21 и
02/1-11-10995/21 од 25.05.2021. године), у Табеларном
прегледу у дијелу “Министарство правосуђа и управе”
редни број 1.9. мијења се и гласи:
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Реновирање просторија добивених од општине
Лукавац
Сервер и намјештај
Набавка компјутерске опреме – 5 рачунара , 5
принтера и 2 скенера

12.000,00

821500

17.500,00

821300

19.200,00

821300

Набавка видео надзора

6.000,00
821300
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се за буџетску 2021. годину и објавиће се у “Службеним
новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-11667/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 71. став (4) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и 12/21) и чланом 33. став 3. Закона о приватизацији
предузећа („Службене новине Федерације БИХ“, бр. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04,
44/04, 42/06 и 4/09), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Програма за субвенционисање дијела каматне стопе привредним субјектима,
санацију и реструктурисање привредних субјеката, помоћи привредним субјектима у потешкоћама и
куповину дионица или удјела у привредним друштвима из средстава остварених у процесу приватизације
и депонованих код Развојне банке Федерације БиХ
(средства на ESCROW рачуну)
I
У тачки I Програма за субвенционисање дијела каматне стопе привредним субјектима, санацију и
реструктурисање привредних субјеката, помоћи привредним субјектима у потешкоћама и куповину дионица или
удјела у привредним друштвима из средстава остварених у процесу приватизације и депонованих код Развојне
банке Федерације БиХ (средства на ESCROW рачуну) број: 02/1-11-11205/21 од 25.05.2021. године, текст „у
укупном износу од 500.000,00 КМ“ замјењује се текстом „у укупном износу од 750.000,00 КМ“.
У тачки II Табеларни преглед мијења се и гласи:

1.

II

Носилац активности
и предлагач одлука

Намјена средстава

Министартво за рад,
социјалну политику и
повратак

Средства за уплату
обрачунатих а неуплаћених
обавезних доприноса за
увезивање стажа осигурања
привредним друштвима и
јединицама у њиховом саставу
који су још увијек у већинском
државном власништву или су
били у већинском државном
власништву над којима је
право управљања вршио
Тузлански кантон

Економски код

6141

Текући
трансфери
другим нивоима
власти

Износ (КМ)

500.000,00
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2.

Кантонална агенција
за приватизацију
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Средства за финансирање
текућег рада Агенције у 2021.
години

6143

Текући
трансфери
непрофитним
организацијама
(Кантонална
агенција за
приватизацију
суб-аналитика
БА4248)

		
УКУПНО

250.000,00

750.000,00

III
У тачки III иза става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
„Средства из тачке II наведена у табели под редним бројем 2. користиће се за текуће финансирање Кантоналне
агенције за приватизацију, односно за финансирање бруто плата и накнада трошкова запослених, доприноса
послодавца, издатака за материјал, ситан инвентар и услуге и издатке за набавку сталних средстава, у складу
са Финансијским планом Кантоналне агенције за приватизацију за 2021. годину, а иста ће се реализовати путем
Одлуке Владе Тузланског кантона о одобравању преноса средстава депонованих код Развојне банке Федерације
Босне и Херцеговине на трансакцијски рачун Кантоналне агенције за приватизацију.“
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се за буџетску 2021. годину и објавиће се у „Службеним
новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-14254/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.
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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о стављању ван снаге Одлуке о методологији израде и доношења програма рада и извјештаја о раду
Владе Тузланског кантона, министарстава, самосталних кантоналних управа и кантоналних управних
организација
I
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о методологији израде и доношења програма рада и извјештаја
о раду Владе Тузланског кантона, министарстава, самосталних кантоналних управа и кантоналних управних
организација (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 15/15 и 1/16).
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-14225/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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
20. Закона о научноистраживачком раду („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 14/17 и 8/21), Влада
Тузланског кантона, на приједлог министра образовања
и науке Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
06.07.2021. године, доноси

ОДЛУ КУ

о именовању Кантоналног савјета за
науку и технологију
I
Овом одлуком, на мандат од четири године, ради
унапређивања истраживања и развоја, именује се
Кантонални савјет за науку и технологију (у даљем
тексту: Савјет), као стручно и савјетодавно тијело Владе
Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон) у систему
научноистраживачке дјелатности и технолошког
развоја, у сљедећем саставу:
- Ведад Пашић, представник научних радника –
предсједник,
- Бахрија Умиханић, представник научних радника
– члан,
- Јасмина Хусановић, представник научних радника
– члан,
- Џенета Омердић, представник научних радника –
члан,
- Алма Диздаревић, представник научних радника
– члан,
- Мидхат Јашић, представник научних радника –
члан,
- Нермин Сарајлић, представник научних радника
– члан,
- Нијаз Тихић, представник научних радника – члан,
- Сенад Карић, представник привреде – члан.
II
Административне послове за Савјет обавља
Министарство образовања и науке Кантона (у даљем
тексту: Министарство).
Министар образовања и науке Кантона (у
даљем тексту: министар) ће у сврху обављања
административних послова из става 1. ове тачке, у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке,
посебним рјешењем одредити једног запосленика
Министарства.
III
Савјет обавља сљедеће послове:
- прати стање и развој научноистраживачког рада
и технолошког развоја у Кантону и предлаже мјере за
њихово унапређивање,
- даје препоруке с циљем развоја научноистраживачке
инфраструктуре и обуке нове генерације научника,
- предлаже мјере за афирмацију и напредовање
научноистраживачког
кадра,
односно
научноистраживачког рада,
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- предлаже начин финансирања научноистраживачког
рада,
- предлаже научноистраживачке пројекте од
интереса за Кантон, као и пројекте за јачање капацитета
и побољшања услова истраживања и развоја,
- даје мишљење на текст нацрта Стратегије научног
и технолошког развоја Кантона и разматра ефекте
реализације исте,
- даје претходно мишљење на подзаконске прописе и
опште акте у вези са научноистраживачком дјелатношћу
и технолошким развојем које доноси министар,
- обавља друге послове у складу са законом или по
налогу Владе Кантона.
Савјет ради и одлучује на сједницама, које се
одржавају по потреби.
Радом Савјета руководи предсједник Савјета, који
сазива сједнице, утврђује приједлог дневног реда,
предсједава сједницама Савјета и потписује акте
Савјета.
На сједницама Савјета обавезно се води записник,
који потписују предсједник Савјета и записничар.
У случају одсуства предсједника Савјета са
сједнице, за обављање послова из ставова 3. и 4. ове
тачке предсједника Савјета замјењује један од чланова
Савјета којег он одреди.
IV
Савјет о свом раду и стању у области
научноистраживачког рада на подручју Кантона,
најмање једном годишње, подноси извјештај Влади
Кантона.
Влада Кантона или Министарство могу од Савјета
затражити доставу одређених информација, ставова
или приједлога мјера за унапређење стања у области
научноистраживачког рада.
Влада Кантона, на приједлог министра, може
разрјешити члана Савјета и прије истека мандата,
ако утврди да је рад истог неуспјешан у реализацији
послова из тачке III став 1. ове одлуке.
V
Рад Савјета је јаван.
Рад Савјета и јавност рада Савјета, у складу са
законом и овом одлуком, ближе се уређују пословником
о раду, који доноси Савјет уз сагласност министра.
VI
Предсједник и чланови Савјета за свој рад остварују
право на мјесечну накнаду која у нето износу, након
опрезивања, износи:
- предсједник ...........................................200,00 КМ,
- члан ........................................................150,00 КМ.
Накнаду из става 1. ове тачке и право на исплату
исте предсједник и чланови Савјета остварују за мјесец
у којем је одржана најмање једна сједница Савјета, под
условом да су истој присуствовали.
Накнада из става 1. ове тачке, из буџетских средстава
Кантона, са буџетске позиције „Наука“ у надлежности
Министарства, исплаћује се на основу извјештаја
који сачињава и Министарству доставља предсједник
Савјета.
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VII
У року од 60 дана Савјет ће одржати конституирајућу
сједницу, а у року од 15 дана од дана одржавања
конституирајуће сједнице доставити министру на
сагласност пословник о раду.
Након ступања на снагу ове одлуке предсједник и
чланови Савјета закључиће посебне уговоре, које ће у
име Владе Кантона потписати министар.
Образац уговора из става 2. ове тачке налази се у
прилогу ове одлуке.
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-35-11180-2/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

719

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона”, број:
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 45. став (3)
тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу Буџета
Тузланског кантона за 2021. годину („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 1/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 22.06.2021. године,
доноси

ОДЛУКУ

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001

I

Одобравају се новчана средства у износу од 5.000,00
КМ (словима: петхиљада конвертибилних марака и
00/100), Рукометном клубу “Коњух” Живинице за
суфинансирање трошкова одласка млађих кадета на
међународни турнир “Љетни куп Новог Београда”, који
ће се одржати у пeриоду од 26. – 29.06.2021. године, и
то за трошкове смјештаја са исхраном и дијела превоза.

II

Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко буџетске позиције 32010001 - Министарство
за културу, спорт и младе, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама,
функционални код 0810.

III

Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Рукометном клубу “Коњух” Живинице,
ID број: 4209386250007, жиро рачун број: 132-11003097211-97 отворен код НЛБ банка.

IV

Задужује се Рукометни клуб “Коњух” Живинице
да Министарству за културу, спорт и младе, достави
извјештај са документацијом о намјенском утрошку
одобрених финансијских средстава у року од 30 дана
по уплати средстава из тачке I ове oдлуке, односно у
року од 30 дана од дана реализације пројекта.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Министарство за културу, спорт и младе.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-13250/21
Тузла, 22.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

720

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), члана 45.
став (3) тачка 1. и члана 46. став (1) Закона о извршењу
Буџета Тузланског кантона за 2021. годину („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и 12/21), Влада
Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
06.07.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ - потрошачка јединица 11050001
I
Одобравају се новчана средства у износу од
1.000,00 КМ (словима: једна хиљада конвертибилних
марака), Друштву физичара у Федерацији Босне и
Херцеговине, за учешће екипе из Босне и Херцеговине
на 51. Међународној олимпијади из физике, која ће се
одржати у Литванији од 17. до 25. јула 2021. године, за
ученика Исмаила Бркића из Бехрам-бегове медресе у
Тузли.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке реализоваће
се са потрошачке јединице 11050001 - „Текућа резерва“,
преко буџетске позиције 24010018 - Министарство
образовања и науке, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама,
функционални код 0980.
III
Новчана средства из тачке I ове одлуке дозначиће
се у корист Друштву физичара у Федерацији Босне и
Херцеговине, жиро рачун број: 161-000-00231700-13
отворен код Raiffeisen банке.
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IV
Задужује се Друштво физичара у Федерацији Босне
и Херцеговине, да Министарству образовања и науке,
достави извјештај са документацијом о намјенском
утрошку одобрених финансијских средстава у року од
30 дана по уплати средстава из тачке I ове одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Министарство образовања и науке.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-14069/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

11010022 – Медији
на економски код
614500 - Субвенција приватним предузећима
и предузетницима
40.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Влада Тузланског кантона.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-15028/21
Тузла, 16.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

722
721

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 2021. годину (”Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 1/21 и 12/21) и члана 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 16.07.2021. године,
доноси

ОДЛУКУ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), између буџетских корисника Министарства
финансија и Владе Тузланског кантона, у дијелу
распореда расхода из буџета (извор 10) у износу од
40.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет потрошачког мјеста
- 16010004 – Отплата домаћих позајмљивања
са економског кода
616200 – Издаци за иностране камате 40.000,00 КМ
у корист потрошачког мјеста:

На основу чланова 24. и 25. став (6) Закона о
државној служби у Тузланском кантону („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18
и 8/21), а у вези са Одлуком о поступку разрјешења
руководилаца самосталних управа и управних
организација и управа и управних организација у
саставу органа државне службе прије истека мандата
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/18),
Влада Тузланског кантона на сједници одржаној дана
15.06.2021. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу директора Кантоналне управе
цивилне заштите Тузланског кантона
I
Зоран Јовановић разрјешава се са позиције директора
Кантоналне управе цивилне заштите Тузланског
кантона, прије истека мандата, због оствареног лошег
пословног резултата, закључно са 15.06.2021. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић, с.р.
ВЛАДА
Број: 02/1- 30-19974/21
Тузла, 15.06.2021. године 			
		

723

На основу члана 24. став (4) Закона о државној
служби у Тузланском кантону (“Службене новине
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Тузланског кантона”, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 и
8/21), Влада Тузланског кантона на сједници одржаној
дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности директора
Кантоналне управе цивилне заштите
Тузланског кантона
I
Мирзад Фазлић именује се за вршиоца дужности
директора Кантоналне управе цивилне заштите
Тузланског кантона до именовања директора у
складу са законом, а најдуже шест мјесеци, почев од
16.06.2021. године.
II
Именованом из тачке I овог рјешења припадају сва
права, обавезе и одговорности директора Кантоналне
управе цивилне заштите.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-19979/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

724

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 с чланом 8.
став 1. Одлуке о оснивању Кантоналног штаба цивилне
заштите („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
6/14, 9/14, 12/15, 9/17, 7/18 и 2/21) и чланом 2. тачка
13) алинеја 1. Одлуке о одређивању сталних радних
тијела Владе Тузланског кантона, органа управе и
управних организација Тузланског кантона за чији
ће се рад исплаћивати новчана накнада, број: 02/105-031386/12 од 27.12.2012. године, број: 02/1-34879/13 од 04.02.2013. године и број: 02/1-05-27395/13
од 16.01.2014. године, на приједлог в.д. директора
Кантоналне управе цивилне заштите, Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о измјени Рјешења о постављењу команданта,
начелника и чланова Кантоналног штаба
цивилне заштите
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Члан 1.
У Рјешењу о постављењу команданта, начелника
и чланова Кантоналног штаба цивилне заштите
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 6/21),
тачка II мијења се и гласи:
„За начелника Кантоналног штаба цивилне заштите
поставља се Мирзад Фазлић, вршилац дужности
директора Кантоналне управе цивилне заштите.“
Члан 2.
У тачки III, став 2. мијења се и гласи:
„Послове секретара Кантоналног штаба цивилне
заштите обављаће Емир Хаџимехмедовић, виши
референт у Кантоналном оперативном центру.“
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-13333/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

725

На основу чланова 24. и 25. став (6) Закона о
државној служби у Тузланском кантону („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18
и 8/21), а у вези са Одлуком о поступку разрјешења
руководилаца самосталних управа и управних
организација и управа и управних организација у
саставу органа државне службе прије истека мандата
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/18),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
15.06.2021. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу директора Кантоналне управе за
инспекцијске послове Тузланског кантона
I
Амел Механовић разрјешава се са позиције
директора Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона, прије истека мандата, због
оствареног лошег пословног резултата, закључно са
15.06.2021. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-19982/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.
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На основу члана 24. став (4) Закона о државној
служби у Тузланском кантону (“Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 и
8/21), Влада Тузланског кантона на сједници одржаној
дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности директора
Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона

Utorak, 10. avgust 2021. god.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-22289/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

728

I
Шемсудин Хасанбеговић, именује се за вршиоца
дужности директора Кантоналне управе за инспекцијске
послове Тузланског кантона до именовања директора у
складу са законом, а најдуже шест мјесеци, почев од
16.06.2021. године.

На основу члана 24. став (4) Закона о државној
служби у Тузланском кантону (“Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 и
8/21), а у вези са чланом 22. Закона о пружању правне
помоћи („Службене новине Тузланског кантона“ бр.
10/08 и 11/17), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

II
Именованом из тачке I овог рјешења припадају сва
права, обавезе и одговорности директора Кантоналне
управе за инспекцијске послове.

о именовању вршиоца дужности директора Завода
за пружање правне помоћи

III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-19986/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.
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На основу члана 24. и члана 25. став (6) Закона о
државној служби у Тузланском кантону („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18
и 8/21), а у вези са Одлуком о поступку разрјешења
руководилаца самосталних управа и управних
организација и управа и управних организација у
саставу органа државне службе прије истека мандата
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/18),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
29.06.2021. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу директора Завода
за пружање правне помоћи
I
Суада Хећимовић разрјешава се са позиције
директора Завода за пружање правне помоћи, прије
истека мандата, због оствареног лошег пословног
резултата, закључно са 30.06.2021. године.

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
Нихад Авдић именује се за вршиоца дужности
директора Завода за пружање правне помоћи до
именовања директора у складу са законом, а најдуже
шест мјесеци, почев од 01.07.2021. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1- 30-22290/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

729

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 15.
Закона о оснивању Јавне установе Ветеринарски завод
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 11/03), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу Управног одбора Јавне установе
Ветеринарски завод Тузланског кантона
I
Разрјешава се Управни одбор Јавне установе
Ветеринарски завод Тузланског кантона, у сљедећем
саставу:

Utorak, 10. avgust 2021. god.

1.
2.
3.

Нихад Смајић, предсједник,
Асмир Салиховић, члан.
Сајма Хуремовић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-12864/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

730

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 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
ЈУ Ветеринарски завод Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе
Ветеринарски завод Тузланског кантона до окончања
поступка на основу којег ће се извршити именовање
новог Управног одбора у складу са законом, а најдуже
три мјесеца, у сљедећем саставу:
1.
Фуад Хасановић, предсједник
2.
Сајма Хуремовић, члан
3.
Нермин Џидић, члан
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-12865/21
Тузла, 15.06.2021. године

731
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 14. Одлуке о преузимању оснивачких права

над Заводом за јавно здравство Тузланског кантона
(“Службене новине Тузланског кантона”, број: 2/14), на
приједлог Министарства здравства Тузланског кантона,
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
17.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу Управног одбора
Завод за јавно здравство Тузланског кантона
I
Разрјешава се Управни одбор Завода за јавно
здравство Тузланског кантона у сљедећем саставу:
1.
Зихер Суљић, предсједник
2.
Јасмин Шкахић, члан
3.
Мерис Рахмановић, члан
4.
Мурадиф Шарић, члан
5.
Амела Мујановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-33-12414/21
Тузла, 17.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

732

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), на приједлог Министарства
здравства Тузланског кантона, Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 17.06.2020. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Завода за јавно здравство Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Завода за јавно здравство
Тузланског кантона до окончања поступка на основу
којег ће се извршити именовање новог Управног одбора
у складу са законом, а најдуже три мјесеца, у сљедећем
саставу:
1. Јасмин Кудузовић, предсједник
2. Елма Капетанчић, члан
3. Азра Јусић, члан
4. Нурка Прањић, члан
5. Мерис Рахмановић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-33-12414-1/21
Тузла, 17.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

733

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 22.06.2021. године, доноси

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 сљедећем саставу:
1. Адмир Крпић, предсједник
2. Јасмин Имшировић, члан
3. Алма Сокољак, члан
4. Омер Рочевић, члан
5. Азра Ливадић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-4897-1/21
Тузла, 22.06.2021. године

734

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 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 22.06.2021. године, доноси

Utorak, 10. avgust 2021. god.

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Одгојни центар Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе 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
сљедећем саставу:
1. Авдо Мемић, предсједник
2. Елвир Мемић, члан
3. Фарук Дурмић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у Службеним новинама Тузланског кантона.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-04-20058/21
Тузла, 22.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

735

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
19. ставови 4. и 8. Закона о музејској дјелатности
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 10/02 и
13/11), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.06.2021. године, доноси
		

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора Јавне
установе Музеј источне Босне у Тузли
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Музеј
источне Босне у Тузли, на период до 60 дана, почев од
10.07.2021. године у сљедећем саставу:
1.
2.
3.

Дино Ахметовић, предсједник,
Мустафа Мујкић, члан и
Весна Исабеговић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-10246-3/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

736

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом
46а. став 1. Закона о архивској дјелатности („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11),
Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана
29.06.2021. годину, доноси				
		

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Архив Тузланског кантона
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Архив
Тузланског кантона, на период најдуже 60 дана, почев
од 19.07.2021. године у сљедећем саставу:
1. Адмир Хускановић, предсједник,
2. Нермина Јолдић члан и
3. Санета Адровић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1- 30-10837-3/21
Тузла, 29.06.2021. године

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1- 30-22442/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

738

Na osnovu ~lana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj:
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa ~lanom 4.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i
65/13), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici odr`anoj
dana 01.07.2021. godine, d o n o s i

RJE[EWE

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

o privremenom imenovawu Upravnog odbora
Javne ustanove Dom za djecu bez roditeqskog
starawa Tuzla

Кадрија Хоџић, с.р.

I

737

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
47. Закона о високом образовању („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 и
9/20), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној
дана 29.06.2021. годину, доноси
							

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Управног одбора Јавне установе
Универзитет у Тузли из реда оснивача
I
Именује се Управни одбор Јавне установе
Универзитет у Тузли из реда оснивача, на мандатни
период од четири године, у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
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Семир Ахметбеговић, предсједник
Адела Шалдић, члан
Суад Хасановић, члан
Омер Бешировић, члан
Амела Дедић, члан.

Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove Dom za djecu
bez roditeljskog staranja Tuzla, na period najdu`e tri
mjeseca, u sljede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Anela Hod`i}, predsjednik,
Berina Huskanovi}, ~lan
Anes Me{i}, ~lan
Mirela Memi}, ~lan
Amir Muharemovi}, ~lan.
II

Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a bit }e
objavljeno u „Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Broj: 02/1-04-13716/21
Tuzla, 01.07.2021. godine

739

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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), члана 16.
Закона о позоришној дјелатности (“Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 10/02 и 13/11), а у вези са

Broj 15 - Strana 2034

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

чланом 11. Уговора о регулисању међусобних односа у
вези са преношењем и преузимањем дијела оснивачких
права над Јавном установом Народно позориште
Тузла, број: 02/1-40-5473-8/17 од 31.03.2017. године,
уз претходну сагласност градоначелника Града Тузла
за привремено именовање Управног одбора Јавне
установе Народно позориште Тузла, број: 02/04-А8805-2021 од 22.06.2021. године, Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 13.07.2021. године,
доноси
				

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Народно позориште Тузла
I
Именује се Управни одбор Јавне установе Народно
позориште Тузла, на период до 60 дана, у сљедећем
саставу:
1.
Амела Омерагић, предсједник,
2.
Менсур Хаџибегановић, члан и
3.
Мидхат Кушљугић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-27047-6/20
Тузла, 13.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

740

На основу чланоvа 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у
вези са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Тузланског кантона на
сједници одржаној дана 16.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању члана Управног одбора
ЈУ Дирекција регионалних цеста Тузланског
кантона
I
Земира Бешировић привремено се именује за члана
Управног одбора ЈУ Дирекција регионалних цеста
Тузланског кантона, до окончања конкурсне процедуре
именовања члана Управног одбора, а најдуже на период
до три мјесеца.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено
кантона“.

у

Utorak, 10. avgust 2021. god.

„Службеним

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-14935/21
Тузла, 16.07.2021. године

новинама

Тузланског

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

741

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 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о привременом именовању Управног одбора
Јавне установе Заштићени пејзаж „Коњух“
Бановићи
I
Именује се Управни одбор Јавне установе
Заштићени пејзаж „Коњух“ Бановићи до окончања
поступка на основу којег ће се извршити именовање
новог Управног одбора у складу са законом, а најдуже
три мјесеца, у сљедећем саставу:
1. Кемал Нукић, предсједник,
2. Мирнес Модрић, члан и
3. Исмет Алић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-19-14121/21
Тузла, 06.07.2021. године

742

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

Utorak, 10. avgust 2021. god.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Завод за одгој
и образовање особа са сметњама у психичком и
тјелесном развоју Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Завод за одгој и
образовање особа са сметњама у психичком и тјелесном
развоју Тузла, на мандатни период од четири године, у
сљедећем саставу:
1. Иса Балкан, предсједник
2. Јасмин Салкић, члан
3. Самра Корман, члан
4. Муамер Јагањац, члан
5. Седин Хотовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11882-1/21
Тузла, 15.06.2021. године
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

743

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, број:
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна музичка школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна музичка
школа Тузла, на мандатни период од четири године, у
сљедећем саставу:
1. Сабина Смајловић, предсједник
2. Менсур Дураковић, члан
3. Тарик Шадић, члан
4. Сенад Дедић, члан
5. Едита Зворничанин, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Кадрија Хоџић, с.р.
В Л А Д А 			
Број: 02/1-34-9989-4/21
Тузла, 15.06.2021. године

744

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Крека“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Крека“ Тузла, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Хазим Хаџиабдић, предсједник
2. Елвира Чолаковић, члан
3. Нермина Нухановић, члан
4. Алмедина Балуковић, члан
5. Селма Мујановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11794-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

745

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Горња Тузла“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Горња Тузла“ Тузла, на мандатни период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Селма Дервишагић, предсједник
2. Медина Лолић, члан
3. Селма Кушљугић, члан
4. Един Кушмић, члан
5. Нермин Балвановић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11892-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Миладије“ Тузла, на мандатни период од четири
године у сљедећем саставу:
1. Амела Феукић, предсједник
2. Емина Бегић, члан
3. Александра Селимовић, члан
4. Џана Карахмет, члан
5. Индира Ибрахимовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

746

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пасци“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Пасци“ Тузла, на мандатни период од четири године,
у сљедећем 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 Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12100-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

747

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12107-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

748

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Славиновићи“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Славиновићи“ Тузла, на мандатни период од четири
године у сљедећем саставу:
1. Мирнеса Ибрахимовић, предсједник
2. Јасмина Муратовић, члан
3. Аријана Садиковић, члан
4. Дамир Картал, члан
5. Хасанспахић Мухамед, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12251-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

749

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Букиње“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Букиње“ Тузла, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Емир Ризво, предсједник
2. Емир Лолић, члан
3. Захида Морић, члан
4. Мурис Туфекчић, члан
5. Асмира Ђапо, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-1/21
Тузла, 15.06.2021. године
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

750

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Брешке“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Брешке“ Тузла, на мандатни период од четири године
у сљедећем саставу:
1. Јасмин Селими, предсједник
2. Елвиса Салетовић, члан
3. Елвир Јакубовић, члан
4. Асмир Бећић, члан
5. Анела Џафић, члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-4/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

751

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Мејдан“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Мејдан“ Тузла, на мандатни период од четири године
у сљедећем саставу:
1. Асмир Селими, предсједник
2. Селвер Ћатић, члан
3. Елдина Осмић, члан
4. Аида Хусејновић, члан
5. Суад Хусејнефендић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-6/21
Тузла, 15.06.2021. године

752

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом
104. став (2) Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 17.06.2021. године, доноси
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РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Тушањ“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Тушањ“ Тузла, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Зерина Дедајић, предсједник
2. Амна Авдић, члан
3. Мирела Жунић, члан
4. Адем Ферхатбеговић, члан
5. Амер Жилић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-30-12170-1/21
Тузла, 17.06.2021. године

Utorak, 10. avgust 2021. god.

754

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Брчанска Малта“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Брчанска Малта“ Тузла, на период најдуже до 90 дана,
у сљедећем саставу:
1. Зинета Алтумбабић, предсједник
2. Емина Богаљевић, члан
3. Мирела Османовић, члан
4. Лејла Шабановић, члан
5. Адиса Субашић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

753

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Јала“ Тузла, на мандатни период од четири године, у
сљедећем саставу:
1. Енес Хусеинагић, предсједник
2. Дамир Махмутовић, члан
3. Алмира Ферхатбеговић, члан
4. Амира Салковић, члан
5. Алмир Атиковић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13413-2/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-34-13571-5/21
Тузла, 29.06.2021. године

755

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Нови Град“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Нови Град“ Тузла, на период најдуже до 90 дана у
сљедећем саставу:
1. Азра Хоџић, предсједник
2. Нермина Зонић, члан
3. Мирјана Фарес, члан
4. Маријела Бојић Иличић, члан
5. Ведад Пашић, члан.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-34-13571-6/21
Тузла, 29.06.2021. године

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Хусино“ Тузла, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Драган Гргић, предсједник
2. Борис Семуновић, члан
3. Маринко Мркоњић, члан
4. Нефиса Алић, члан
5. Луца Топаловић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.

756

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Подриње“ Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Подриње“ Тузла, на мандатни период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Аземина Мујкановић, предсједник
2. Едис Џамбић, члан
3. Изудин Смајић, члан
4. Самела Селимовић, члан
5. Селма Ћатић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-34-13571-7/21
Тузла, 29.06.2021. године

757

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хусино“ Тузла

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-34-13571-8/21
Тузла, 29.06.2021. године

758

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Солина“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Солина“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Елвир Челиковић, предсједник
2. Емина Хаџић, члан
3. Александра Хасанбеговић, члан
4. Амира Кушљугић-Хукић, члан
5. Санела Тучић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-2/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.
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759

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Мрамор“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Мрамор“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Јасмина Ковачевић, предсједник
2. Гордана Булић, члан
3. Алма Хот, члан
4. Лидија Митровић, члан
5. Неда Морањачкић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-8/21
Тузла, 06.07.2021. године

760

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Липница“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Липница“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Кристина Дорић, предсједник
2. Амира Волић, члан
3. Амела Механовић, члан

Utorak, 10. avgust 2021. god.

4. Тихомир Павличевић, члан
5. Дамир Јолдић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-10/21
Тузла, 06.07.2021. године

761

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Центар“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Центар“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Маида Драпић, предсједник
2. Ервин Бећировић, члан
3. Анита Феукић, члан
4. Амир Омерчевић, члан
5. Менсур Бегић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-11/21
Тузла, 06.07.2021. године

762

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104. Закона о основном одгоју и образовању

Utorak, 10. avgust 2021. god.

– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Пазар“ Тузла, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Алма Костић, предсједник
2. Санела Хусагић Вилушић, члан
3. Самир Бајрактаревић, члан
4. Сенад Рехић, члан
5. Самира Хусејновић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-20/21
Тузла, 06.07.2021. године

764

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу члана привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Доборовци“ Доборовци, Грачаница

Кадрија Хоџић, с.р.

ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-12/21
Тузла, 06.07.2021. године

763

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

I
Нефик Алибеговић разрјешава се дужности члана
привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Доборовци“
Доборовци, Грачаница.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-19969/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Центар за образовање и васпитање и
рехабилитацију слушања и говора Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Центар
за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања
и говора Тузла, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Алма Селесковић, предсједник
2. Џана Гојачић Пезеровић, члан
3. Нермина Кукурузовић, члан
4. Санела Чајлаковић Курталић, члан
5. Мирела Бубић, члан.

765

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању члана привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Доборовци“ Доборовци, Грачаница
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I
Елведина Хускановић именује се за члана
привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Доборовци“
Доборовци, Грачаница, на период утврђен Рјешењем
број: 02/1-34-11181-3/21 од 04.06.2021. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-19969-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

766

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 22.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу привременог Школског одбора
ЈУ Основна школа „Доборовци“ Доборовци,
Грачаница
I
Разрјешава се привремени Школски одбор ЈУ
Основна школа „Доборовци“ Доборовци, Грачаница, у
сљедећем саставу:
1. Мирела Крајиновић, предсједник
2. Тарик Алибеговић, члан
3. Галиб Серхатлић, члан
4. Елведина Хускановић, члан
5. Џенита Ахметовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13279/21
Тузла, 22.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

767
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona” br.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa ~lanom 104.
Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawju ‡ pre~i{}eni
tekst („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20,
8/21 i 11/21), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici
odr`anoj dana 06.07.2021. godine, donosi

R J E [E W E

o imenovawu {kolskog odbora
JU Osnovna {kola „Stjepan Poqe‟ Stjepan
Poqe, Gra~anica
I
Imenuje se {kolski odbor JU Osnovna {kola „Stjepan
Poqe” Stjepan Poqe, Gra~anica, na mandatni period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Edin Ibri{evi}, predsjednik
2. Delila [aki}, ~lan
3. Ezaneta Haxi}, ~lan
4. Denisa Halil~evi}, ~lan
5. Ferseda Ba{i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u „Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Broj: 02/1-30-11640-1/21
Tuzla, 06.07.2021. godine

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

768

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Малешићи“ Малешићи, Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Малешићи“ Малешићи, Грачаница, на период најдуже
до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Ханифа Хасић, предсједник
2. Мерсед Осмичевић, члан
3. Ханкија Дураковић, члан
4. Нерминка Плићанић, члан
5. Хусејн Хасић, члан.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-21/21
Тузла, 06.07.2021. године
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

769

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Џакуле“ Џакуле, Грачаница, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Реџо Мехмедовић, предсједник
2. Самед Топчагић, члан
3. Пискић Амра, члан
4. Мусић Вахидин, члан
5. Бегзудин Халиловић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-23/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Хасан Кикић“ Грачаница, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Јасмина Ахметашевић, предсједник
2. Тарик Јахић, члан
3. Едина Смајловић, члан
4. Анела Хамидовић, члан
5. Селма Хелић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-22/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

770

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Џакуле“ Џакуле, Грачаница

771

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 13.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Основна музичка школа Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Основна
музичка школа Грачаница, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Ламија Делић Пурач, предсједник
2. Рамзија Бркић, члан
3. Мирзета Сакан, члан
4. Алма Куртић, члан
5. Адмира Хиркић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-28/21
Тузла, 13.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.
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772

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, Челић
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Хумци“ Хумци, Челић, на мандатни период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Енеса Мехмедовић, предсједник
2. Винко Павловић, члан
3. Насиха Мујчиновић, члан
4. Мериса Шишић, 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 Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-9256-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

773

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Рапатница“ Рапатница, Сребреник
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Рапатница“ Рапатница, Сребреник, на мандатни
период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Мирсад Дједовић, предсједник
2. Селма Ибрахимовић, члан
3. Русмира Педљић, члан
4. Мерсудин Карић, члан
5. Сабина Мутапчић, члан.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11763-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

774

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Шпионица“ Шпионица, Сребреник
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Шпионица“ Шпионица, Сребреник, на мандатни
период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Мухарем Бајрактаревић, предсједник
2. Мерима Мустафић, члан
3. Адис Хогић, члан
4. Златан Хусарић, члан
5. Дамир Јахић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11846-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

775

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

Utorak, 10. avgust 2021. god.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Дубоки Поток“ Дубоки Поток, Сребреник
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Дубоки Поток“ Дубоки Поток, Сребреник, на мандатни
период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Емина Хусејновић, предсједник
2. Емин Софтић, члан
3. Селма Ордагић, члан
4. Хидајета Аданалић, члан
5. Едмира Мујић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11904-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

776

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Тиња“ Тиња, Сребреник
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Тиња“ Тиња, Сребреник, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Јасмин Вејзовић, предсједник
2. Алма Муратовић, члан
3. Мустафа Џафић, члан
4. Азра Мехић, члан
5. Јасмин Имшировић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-13/21
Тузла, 06.07.2021. године
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777

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Сребреник
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Друга
основна школа Сребреник, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Јасмина Педљић, предсједник
2. Амела Мујединовић, члан
3. Алиса Имамовић, члан
4. Мубера Машиновић, члан
5. Азра Мујкић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-13796-25/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

778

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 13.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу предсједника привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

I
Јунуз Мулахметовић разрјешава се дужности
предсједника привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Сладна“ Сладна, Сребреник.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-30/21
Тузла, 13.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Мемићи“ Мемићи, Калесија, на мандатни период од
четири године, у сљедећем саставу:
1. Изет Јајичевић, предсједник
2. Хазим Јусуфовић, члан
3. Алиса Арнаут, члан
4. Санела Халиловић, члан
5. Нермина Хаџић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.

779

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 16.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању предсједника привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник
I
Азра Хаџић именује се за предсједника привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Сладна“ Сладна, Сребреник,
на период утврђен Рјешењем број: 02/1-34-16607-4/21
од 20.05.2021. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-31/21
Тузла, 16.07.2021. године

Utorak, 10. avgust 2021. god.

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

780

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Мемићи“ Мемићи, Калесија

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12136-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

781

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Тојшићи“ Тојшићи, Калесија
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Тојшићи“ Тојшићи, Калесија, на мандатни период од
четири године, у сљедећем саставу:
1. Абдурахман Бајрић, предсједник
2. Сенад Шмигаловић, члан
3. Селма Делић, члан
4. Мирела Гутић, члан
5. Суад Кулић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11525-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

782

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Раинци Горњи“ Раинци Горњи, Калесија
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Раинци Горњи“ Раинци Горњи, Калесија, на период
најдуже до 90 дана у сљедећем саставу:
1. Алдин Мешић, предсједник
2. Самра Ваљевац, члан
3. Шефик Суљкановић, члан
4. Сенад Мешић, члан
5. Зијад Суљкановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-15/21
Тузла, 06.07.2021. године
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

783

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 13.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Вуковије“ Вуковије, Калесија
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Вуковије“ Вуковије, Калесија, на период најдуже до
90 дана, у сљедећем саставу:
1. Анел Хоџић, предсједник

2. Мирнес Јукановић, члан
3. Јасмин Хоџић, члан
4. Мирела Сакић, члан
5. Сејфо Трговчевић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-19/21
Тузла, 13.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

784

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Добошница“ Добошница, Лукавац
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Добошница“ Добошница, Лукавац, на мандатни
период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Зикрија Нурковић, предсједник
2. Един Хамзић, члан
3. Јасмин Хоџић, члан
4. Невзад Јусуфовић, члан
5. Дениса Хусић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-7/21
Тузла, 15.06.2021. године

785

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104.
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Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу члана привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавац Град“ Лукавац
I
Мулафер Нурковић, разрјешава се дужности члана
привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Лукавац Град“
Лукавац.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796/21
Тузла, 01.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

786

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр,
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 01.07.2021. године, доноси

Utorak, 10. avgust 2021. god.

787

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пурачић“ Пурачић, Лукавац
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Пурачић“ Пурачић, Лукавац, на мандатни период од
четири године, у сљедећем саставу:
1. Салих Кунић, предсједник
2. Амела Дугонић, члан
3. Мирсад Дропић, члан
4. Мерсиха Карић, члан
5. Ален Османовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12181-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању члана привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Лукавац Град“ Лукавац
I
Сенада Бургић именује се за члана привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Лукавац Град“ Лукавац, на
период утврђен Рјешењем број: 02/1-34-18041-4/21 од
01.06.2021. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-1/21
Тузла, 01.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

788

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Турија“ Турија, Лукавац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Турија“ Турија, Лукавац, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Нермин Нухић, предсједник

Utorak, 10. avgust 2021. god.

2. Елвис Бургић, члан
3. Бојан Петровић, члан
4. Ениса Аљукић, члан
5. Санел Таловић, члан.

Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 22.06.2021. године, доноси

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-5/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

789

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Сапна“ Сапна
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Сапна“ Сапна, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Шахман Адемовић, предсједник
2. Енес Омеровић, члан
3. Санела Османовић, члан
4. Сулејман Рамић, члан
5. Елвир Гарибовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-9/21
Тузла, 15.06.2021. године

790
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РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Ђурђевик“ Ђурђевик, Живинице
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Ђурђевик“ Ђурђевик, Живинице, на мандатни период
од четири године, у сљедећем саставу:
1. Алија Нуркић, предсједник
2. Земира Мујановић, члан
3. Хилда Алић, члан
4. Јасна Халиловић, члан
5. Фикрет Мујић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-5/21
Тузла, 22.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

791

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

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

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104.

I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Дубраве“ Дубраве, Живинице, на мандатни период од
четири године, у сљедећем саставу:
1. Халид Ахметбеговић, предсједник
2. Мирза Мештрић, члан
3. Емир Џамбеговић, члан
4. Суада Трумић, члан
5. Омер Бешировић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12461-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

792

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Вишћа“ Вишћа, Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Вишћа“ Вишћа, Живинице, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Авдо Салкић, предсједник
2. Нарциса Тухољаковић, члан
3. Медиха Золетић, члан
4. Алмира Аљић, члан
5. Муневера Тухољаковић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-7/21
Тузла, 06.07.2021. године

793

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

Utorak, 10. avgust 2021. god.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Друга основна школа Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Друга
основна школа Живинице, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Хамдо Салкић, предсједник
2. Армис Халиловић, члан
3. Семир Бојић, члан
4. Ведрана Фочаковић, члан
5. Суада Суљкић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-9/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

794

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Шерићи“ Шерићи, Живинице
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Шерићи, Шерићи, Живинице, на период најдуже до
90 дана, у сљедећем саставу:
1. Неврес Бојагић, предсједник
2. Мевлудин Шабановић, члан
3. Мустафа Мухић, члан
4. Мелиха Мукиновић, члан
5. Азра Ђуловић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-13796-26/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

795

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 13.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу чланова привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Живинице Горње“ Живинице
Горње, Живинице
I
Разрјешавају се чланови привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Живинице Горње“ Живинице Горње,
Живинице, и то:
- Дениса Клопић, члан,
- Муамера Смајловић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13715-1/21
Тузла, 13.07.2021. године
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

796

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 13.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању чланова привременог Школског
одбор ЈУ ОШ „Живинице Горње“ Живинице
Горње, Живинице
I
Именују се чланови привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Живинице Горње“ Живинице Горње,
Живинице, на период утврђен Рјешењем број: 02/1-3410834-13/21 од 20.5.2021. године, и то:

- Вања Босанкић - Милић, члан,
- Неврес Бојагић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13715-2/21
Тузла, 13.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

797

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Клокотница“ Клокотница, Добој Исток
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Клокотница“ Клокотница, Добој Исток на мандатни
период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Нела Синановић, предсједник
2. Нермин Буљић, члан
3. Мустафа Делић, члан
4. Хава Авдић, члан
5. Нермина Мујић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13413-3/21
Тузла, 29.06.2021. године

798

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси
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РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Бријесница“ Бријесница Велика, Добој Исток
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Бријесница“ Бријесница Велика, Добој Исток, на
мандатни период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Елдин Скопљак, предсједник
2. Мухибија Хумић, члан
3. Ферид Сејдиновић, члан
4. Ениса Мрковић, члан
5. Арнела Карић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13413-4/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

799

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

Utorak, 10. avgust 2021. god.

800

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Иван Горан Ковачић“ Градачац
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Иван Горан Ковачић“ Градачац, на мандатни период
од четири године, у сљедећем саставу:
1. Мирел Биједић, предсједник
2. Едиса Машетовић, члан
3. Валерија Касумовић, члан
4. Хасан Ибришимовић, члан
5. Фатима Баковић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13413-6/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хасан Кикић“ Градачац
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Хасан Кикић“ Градачац, на мандатни период од
четири године, у сљедећем саставу:
1. Сабина Аличехић, предсједник
2. Адмир Дураковић, члан
3. Алмира Палаврић, члан
4. Мирела Губаљевић, члан
5. Адиса Пашалић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13413-5/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

801

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња Доња,
Градачац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Муса Ћазим Ћазић“ Зелиња Доња, Градачац, на
период најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Исмет Хасић, предсједник
2. Фахрудин Удвинчић, члан
3. Хава Мулахалиловић, члан

Utorak, 10. avgust 2021. god.

4. Мехмед Селимовић, члан
5. Исмета Мешановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-6114-1/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

802

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Основна школа
„Едхем Мулабдић“ Међиђа Доња, Градачац
I
Именује се Школски одбор ЈУ Основна школа
„Едхем Мулабдић“ Међиђа Доња, Градачац, на
мандатни период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Дамир Ђонлић, предсједник
2. Едис Махмутовић, члан
3. Нихад Вејзовић, члан
4. Маида Искрић, члан
5. Факиза Мешановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12401-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

803
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104. Закона о основном одгоју и образовању

– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Др. Сафвет - бег Башагић“ Градачац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ „Др.
Сафвет - бег Башагић“ Градачац, на период најдуже до
90 дана, у сљедећем саставу:
1. Селмир Омерчић, предсједник
2. Зана Сулејмани Смајловић, члан
3. Џенита Моћић, члан
4. Ерзида Мујџић, члан
5. Лејла М.Мујчиновић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13041-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

804

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Мехмед - бег Капетановић Љубушак“
Срнице Доње, Градачац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Мехмед - бег Капетановић Љубушак“ Срнице Доње,
Градачац, на период најдуже до 90 дана, у сљедећем
саставу:
1. Неџад Ђонлић, предсједник
2. Минела Бећировић, члан
3. Сабина Ћескиновић, члан
4. Медина Сушић, члан
5. Санела Курбашић, члан.
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II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-4/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

805
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa ~lanom 104.
Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu – pre~i{}eni
tekst (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20,
8/21 i 11/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 06.07.2021. godine, donosi

Utorak, 10. avgust 2021. god.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Ступари“ Ступари, Кладањ
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Ступари“ Ступари, Кладањ, на период најдуже до 90
дана, у сљедећем саставу:
1. Мелиса Аликадић, предсједник
2. Самир Гогић, члан
3. Мерсида Херић, члан
4. Борис Селимбашић, члан
5. Џевада Хаџикић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-14/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

RJE[EWE

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ ‟Kladaw„ Kladaw
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[
“Kladaw” Kladaw, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Sanida Ahmetovi}, predsjednik
2. Sanel Mazalovi}, ~lan
3. Adisa Suqki}, ~lan
4. Mersida Kreki}, ~lan
5. Enes Begi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Broj: 02/1-30-13286-1/21
Tuzla, 06.07.2021. godine

806

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 104. Закона о основном одгоју и образовању
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 06.07.2021. године,
доноси

807

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 104.
Закона о основном одгоју и образовању – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 13.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ ОШ „Гривице“ Бановићи
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ ОШ
„Гривице“ Бановићи, на период најдуже до 90 дана, у
сљедећем саставу:
1. Един Шахбазовић, предсједник
2. Нихада Достовић, члан
3. Назибеговић Нермина, члан
4. Муниб Бирпарић, члан
5. Сифет Трештић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-27/21
Тузла, 13.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

808

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња хемијска школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
хемијска школа Тузла, на мандатни период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Сеад Назибеговић, предсједник
2. Мелиха Карабеговић, члан
3. Маид Хаџимујић, члан
4. Емир Имшировић, члан
5. Севлид Хуртић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11793-1/21
Тузла, 15.06.2021. године
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

809

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Средња економско - трговинска школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Средња економско трговинска школа Тузла, на мандатни период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Елмедина Хајдарбеговић, предсједник
2. Емир Јахић, члан
3. Кенан Накичевић, члан

4. Вилма Башић, члан
5. Мирела Фатић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11801-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

810

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња машинска школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
машинска школа Тузла, на мандатни период од четири
године у сљедећем саставу:
1. Селма Суљановић, предсједник
2. Алмир Османовић, члан
3. Александар Хура, члан
4. Давор Лацо, члан
5. Азра Дајановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12073-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

811

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси
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РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Тузла, на мандатни период од четири године у
сљедећем саставу:
1. Сумеја Алихоџић, предсједник
2. Мерима Скокић, члан
3. Санел Хоџић, члан
4. Елвира Хоџић, члан
5. Дамира Селмић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12113-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

812
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 124. Zakona
o sredwem obrazovawu i odgoju – pre~i{}eni tekst
(“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 11/20
i 8/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 15.06.2021. godine, donosi

RJE[EWE

o imenovawu [kolskog odbora
JU Gimnazija ‟Ismet Mujezinovi}„ Tuzla
I
Imenuje se [kolski odbor JU Gimnazija “Ismet
Mujezinovi}” Tuzla, na mandatni period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
1. Sun~ica Delibegovi}, predsjednik
2. Du{ka Tarade, ~lan
3. Fatima Jupi}, ~lan
4. Danijel Ivanovi}, ~lan
5. Alma Hasi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Broj: 02/1-30-12162-1/21
Tuzla, 15.06.2021. godine

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

813

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Туристичко - угоститељска школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Туристичко угоститељска школа Тузла, на мандатни период од
четири године, у сљедећем саставу:
1. Слободанka Галушић, предсједник
2. Ненад Ћук, члан
3. Златко Спречић, члан
4. Мирза Шерифовић, члан
5. Жељка Ивановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12187-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

814

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња саобраћајна школа Тузла
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
саобраћајна школа Тузла, на мандатни период од
четири године, у сљедећем саставу:
1. Аднан Харбић, предсједник
2. Азур Бајровић, члан
3. Мирза Бургић, члан
4. Анида Шехановић, члан
5. Нермина Јахић, члан.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12324-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

815

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 11/20 и 8/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2021. 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 сљедећем саставу:
1. Ервин Золотић, предсједник
2. Елвира Омазић, члан
3. Елдар Јашаревић, члан
4. Бегзада Ћосић, члан
5. Мирнеса Ибрахимовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13571-3/21
Тузла, 29.06.2021. године

816
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 125.
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20, 11/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Средња медицинска школа Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Средња
медицинска школа Тузла, на период најдуже до 90 дана,
у сљедећем саставу:
1. Горан Николић, предсједник
2. Џанан Рибић, члан
3. Наида Морић, члан
4. Мирна Ајрули, члан
5. Санела Хасановић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-3/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

817
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa ~lanom 125.
Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju – pre~i{}eni
tekst (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20,
11/20, 8/21 i 11/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 06.07.2021. godine, donosi

RJE[EWE

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa gra|evinsko - geodetska
{kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita
sredwa gra|evinsko - geodetska {kola Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana u sqede}em sastavu:
1. Nermina Huki}, predsjednik
2. Haris Dautovi}, ~lan
3. Haris Uqi}, ~lan
4. Dropi} Jasminka, ~lan
5. Stojanovi} Sandra, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u “Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Broj: 02/1-34-13796-16/21
Tuzla, 06.07.2021. godine

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.
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818

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125.
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20, 11/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Средња музичка школа „Честмир Мирко
Душек“ Тузла
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ Средња
музичка школа „Честмир Мирко Душек“ Тузла, на
период најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Лејла Хаџиселимовић, предсједник
2. Лејла Бајрами, члан
3. Сенија Берберовић, члан
4. Дарија Јахић, члан
5. Асим Бечић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-18/21
Тузла, 06.07.2021. године

2. Сабина Бећировић, члан
3. Самир Бачић, члан
4. Хасан Халилчевић, члан
5. Селма Јахић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-13796-24/21
Тузла, 06.07.2021. године

819

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125.
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20, 11/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 06.07.2021. 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 сљедећем саставу:
1. Емина Рамић, предсједник

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

820

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Сапна

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Сапна, на мандатни период од четири године, у
сљедећем саставу:
1. Мерсад Хасановић, предсједник
2. Фахира Хасановић, члан
3. Риад Чичкушић, члан
4. Енвер Ашчић, члан
5. Бејто Сејдиновић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11768-1/21
Тузла, 15.06.2021. године

821

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона

Utorak, 10. avgust 2021. god.

о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Бановићи
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Бановићи, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Сенада Мустајбашић, предсједник
2. Армин Рахмановић, члан
3. Асмир Авдић, члан
4. Едина Чергић, члан
5. Едиса Достовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12135-1/21
Тузла, 15.06.2021. године
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

822

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Живинице
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Живинице, на мандатни период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Нусрет Абаџић, предсједник
2. Елдин Чокић, члан
3. Џенан Хасанагић, члан
4. Азра Мехић, члан
5. Нихада Босанкић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено
кантона”.

у

“Службеним

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846/21
Тузла, 15.06.2021. године

новинама

Тузланског

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

823

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125.
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20, 11/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 06.07.2021. 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
сљедећем саставу:
1. Менсур Главић, предсједник
2. Мирела Аљић, члан
3. Алмедина Имшировић, члан
4. Субхија Ашчић, члан
5. Мунира Машић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-17/21
Тузла, 06.07.2021. године

824

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси
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РЈЕШЕЊЕ

о 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 мандатни
период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Хасан Крекић, предсједник
2. Неџад Бешировић, члан
3. Мујо Бушевац, члан
4. Џевад Халиловић, члан
5. Саида Џаферагић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-8/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

825

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

Utorak, 10. avgust 2021. god.

826

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 15.06.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора ЈУ Мјешовита
средња економско-хемијска школа Лукавац
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
економско-хемијска школа Лукавац, на мандатни
период од четири године, у сљедећем саставу:
1. Мирела Нурковић, предсједник
2. Азра Кудузовић, члан
3. Халид Јунузовић, члан
4. Емина Маховкић, члан
5. Един Карахметовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-3/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Лукавац
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Лукавац, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Адем Маховкић, предсједник
2. Џана Семић, члан
3. Елвин Мујакић, члан
4. Кемал Башић, члан
5. Сандра Јелеч – Благојевић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-12846-2/21
Тузла, 15.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

827

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 11/20 и 8/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња електро-машинска школа
Лукавац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ
Мјешовита средња електро-машинска школа Лукавац,
на период најдуже до 90 дана у сљедећем саставу:
1. Алма Ђурановић, предсједник
2. Белма Ибрахимовић, члан

Utorak, 10. avgust 2021. god.

3. Мухамед Спахић, члан
4. Алма Рикерт, члан
5. Мугдим Агић, члан.

– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 11/20 и 8/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2021. године,
доноси

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1- 34-13571-2/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

828

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06 и 13/11), а у вези са чланом 124. Закона
о средњем образовању и одгоју – пречишћени текст
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 10/20,
11/20 и 8/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 29.06.2021.године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Калесија
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Калесија, на мандатни период од четири године,
у сљедећем саставу:
1. Фуад Хасановић, предсједник
2. Мерсад Хасановић, члан
3. Амел Трговчевић, члан
4. Аида Мујановић, члан
5. Јасминка Мусић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13413-1/21
Тузла, 29.06.2021. године

829
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ПРЕМИЈЕР КАНТОНА

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ
Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац, на период
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Алма Сокољак, предсједник
2. Сеад Ганибеговић, члан
3. Сафет Доборац, члан
4. Фикрета Чобо, члан
5. Ениса М.Халиловић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1- 34-13571/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

830

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 11/20 и 8/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ Грачаница

Кадрија Хоџић, 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 125. Закона о средњем образовању и одгоју

I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ
Гимназија „Др. Мустафа Камарић“ Грачаница, на
период најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Емина Џаферовић, предсједник
2. Соња Перовић, члан
3. Азијада Јукан, члан
4. Сулејман Беговић, члан
5. Јасмин Буквић, члан.
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РЈЕШЕЊЕ

II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13571-1/21
Тузла, 29.06.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

831

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади
Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези
са чланом 125. Закона о средњем образовању и одгоју
– пречишћени текст (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 10/20, 11/20 и 8/21), Влада Тузланског
кантона, на сједници одржаној дана 29.06.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Грачаница
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ
Мјешовита средња школа Грачаница, на период најдуже
до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Азијада Летић, предсједник
2. Един Хасић, члан
3. Мирзет Топчагић, члан
4. Џемал Осмић, члан
5. Вилдана Нишић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1- 34-13571-4/21
Тузла, 29.06.2021. године

832

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, 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 124.
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20, 11/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

Utorak, 10. avgust 2021. god.

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Добој Исток
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Добој Исток, на мандатни период од четири
године, у сљедећем саставу:
1. Сафет Мујкић, предсједник
2. Хава Мешић, члан
3. Алдин Јахић, члан
4. Мустафа Спахић, члан
5. Сенад Џанић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-11642-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

833

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 124.
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20, 11/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Челић
I
Именује се Школски одбор ЈУ Мјешовита средња
школа Челић, на мандатни период од четири године, у
сљедећем саставу:
1. Јасмин Коњић, предсједник
2. Адмир Зејћировић, члан
3. Алмир Омерчевић, члан
4. Амна Авдић, члан
5. Ибрахим Бећировић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-30-12400-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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834

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 125.
Закона о средњем образовању и одгоју – пречишћени
текст (“Службене новине Тузланског кантона”, бр.
10/20, 11/20, 8/21 и 11/21), Влада Тузланског кантона,
на сједници одржаној дана 06.07.2021. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању привременог Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Сребреник
I
Именује се привремени Школски одбор ЈУ
Мјешовита средња школа Сребреник, на период
најдуже до 90 дана, у сљедећем саставу:
1. Осман Бајректаревић, предсједник
2. Алма Кишић, члан
3. Мидхат Салиховић, члан
4. Нихад Имшировић, члан
5. Нафа Ибришимовић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-34-13796-1/21
Тузла, 06.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

835

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр.
17/00, 1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са члановима
69. и 71. Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона
за 2021. годину („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 1/21 и 12/21), Влада Тузланског кантона, на сједници
одржаној дана 19.07.2021. године, д о н о с и

ПРОГРАМ

распореда средстава са потрошачке јединице
11010002 – Капитални издаци за кориснике
буџетских средстава за 2021. годину
I
Дио средстава планираних Буџетом Тузланског
кантона за 2021. годину на потрошачкој јединици
11010002 - Капитални издаци за кориснике буџетских
средстава у укупном износу од 2.500.000,00 КМ
распоређују се на:
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Министарство правосуђа и управе

ЈУ Одгојни центар ТК

Кантонални суд у Тузли

Општински суд у Тузли

Општински суд у Живиницама

Општински суд у Градачцу

Општински суд у Грачаници

Општински суд у Калесији

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Министарство правосуђа и управе

1.

1.1.

Корисник средстава

Р/б
Набавка намјештаја - канцеларијске фотеље
Набавка компјутерске опреме - лаптоп и 2 штампача
Набавка клима уређаја
Реконструкција поткровља
Реконструкција крова
Набавка клима уређаја
Набавка fax апарата
Замјена подних облога - ламината
Набавка намјештаја
Набавка хидроцелних постројења (пумпе)
Накнада за издавање дозволе за употребу објекта након реконструкције
Набавка службеног возила
Реконструкција постојећег шахта за воду и прикључка
Набавка полица за архиву
Набавка 2 скенера
Набавка 2 копир апарата
Набавка службеног возила
Набавка софтвера за евиденцију радног времена и контролу приступа
Набавка 10 принтера
Реконструкција електроинсталација у згради суда
Реконструкција крова
Набавка намјештаја
Реконструкција мокрих чворова
Набавка намјештаја
Набавка клима уређаја
Изградња стазе за инвалиде са рампом
Набавка канцеларијског намјештаја и клима уређаја
Набавка опреме за чајну кухињу
Набавка службеног возила
Набавка намјештаја – полица за архиву

Опис послова-назив опреме- намјена средстава
3.500,00
2.500,00
1.500,00
15.000,00
15.000,00
1.370,00
440,00
850,00
6.000,00
5.000,00
7.000,00
40.000,00
10.000,00
7.500,00
2.500,00
3.000,00
25.000,00
4.500,00
4.000,00
20.000,00
30.000,00
600,00
15.000,00
10.000,00
3.300,00
10.000,00
12.000,00
3.000,00
30.000,00
2.000,00

Износ средства у КМ
821300
821300
821300
821600
821600
821300
821300
821600
821300
821300
821600
821300
821600
821300
821300
821300
821300
821300
821300
821600
821600
821300
821600
821300
821300
821600
821300
821300
821300
821300

Економски код
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Општински суд у Сребренику

Кантонално тужилаштво

Кантонално правобранилаштво

1.11.

1.12.

1.13.

3.2.

821500

47.322,00

821200

821300

20.000,00

1.700,00

821500

821500

821500

821500

821500

821500
821300
821300
821300
821300
821600
821300
821600
821300
821300
821300
821500
821300
821300

Економски код

8.000,00

97.360,00

55.000,00

8.000,00

25.760,00

8.600,00

12.000,00
17.500,00
19.200,00
30.000,00
6.000,00
20.000,00
7.500,00
2.000,00
25.000,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
3.900,00
1.600,00
446.260,00

Износ средства у КМ

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

3.1.

3.

2.4.

2.3.

2.2.

2.1.

Опис послова-назив опреме- намјена средстава
Реновирање просторија добивених од општине Лукавац
Сервер и намјештај
Набавка компјутерске опреме -5 рачунара, 5 принтера, 2 скенера
Набавка службеног возила
Набавка видео надзора
Замјена унутрашње столарије, изградња бетонских тротоара
Набавка компјутерске опреме
Набавка заштитних решетки на прозорима
Набавка опреме за тонско снимање у кривичном поступку
Набавка намјештаја
Набавка компјутерске опреме
Набавка лиценци за Microsoft Office 2016
Набавка намјештаја - ормара и полица за архиву
Набавка фотокопир апарата

УКУПНО
Министарство просторног уређења и заштите околице
Измјене и допуне Просторног плана за подручје ТК 2005.–2025.
(задња уплата 10% од вриједности Уговора)
Измјене и допуне Просторног плана за подручје Тузланског кантона
2005.–2025. – додатне услуге
Израда идејног рјешења за реконструкцију и адаптацију зграде
СОДАСО у Тузли
Израда главног пројекта за реконструкцију и адаптацију зграде
СОДАСО у Тузли
УКУПНО
Министарство образовања и науке
Изградња објекта основне и средње музичке школе (надзорни орган и
остало)
Набавка опреме и намјештаја
Министарство образовања и науке
Накнада за погодност локације (рента) за изградњу објекта основне
и средње музичке школе, по Рјешењу број: 06/3-19-20098-1/20 МС од
02.02.2021. године
ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Градачац
Прикључак на канализациону мрежу

Општински суд у Бановићима

1.10.

2.

Општински суд у Лукавцу

Корисник средстава

1.9.

Р/б

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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ЈУ ОШ „Калесија“ Калесија

ЈУ ОШ „Раинци Горњи“ Калесија

ЈУ ОШ „Мемићи“ Калесија

ЈУ ОШ „Пурачић“ Лукавац

ЈУ ОШ „Прокосовићи“ Лукавац
ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник
ЈУ ОШ „Брешке“ Брешке, Тузла

ЈУ ОШ „Шерићи“ Живинице

ЈУ ОШ „Грачаница“ Живинице

ЈУ ОШ „Живинице Горње“
Живинице

ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница

ЈУ ОШ „Доборовци“ Грачаница

ЈУ ОШ „Џакуле“ Грачаница
ЈУ ОШ „Соко“ Грачаница
ЈУ ОШ „Малешићи“ Грачаница
ЈУ ОШ „Стјепан Поље“ Грачаница
ЈУ Центар за образовање и
васпитање и рехабилитацију
слушања и говора Тузла
ЈУ Мјешовита средња електро –
машинска школа Лукавац
Бехрам–бегова медреса, Тузла

ЈУ МСШ Добој Исток

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

3.22.

3.21.

3.20.

Опис послова-назив опреме- намјена средстава

Изградња лифта
Реконструкција гријања (радијатори и цијеви)
Реконструкција подова

Изградња крова изнад ходника школе

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

Реконструкција гријања у подручној школи Миљановци
Реконструкција гријања у централној школи (пумпе)
Реконструкција димњака (ИПА II)
Набавка намјештаја
Реконструкција крова
Реконструкција мокрог чвора
Изградња подручне школе Деветак (вод. и кан. мрежа, вањско
уређење и др.)
Реконструкција дијела столарије у подручној школи Бабице
Реконструкција унутрашње столарије
Набавка пумпе за воду
Реконструкција гријања у подручној школи Суха (пећ и др.)
Реконструкција гријања у подручној школи Прилук (пећ и др.)
Изградња приступне стазе за инвалиде у подручној школи Својат и
Тупковић
Изградња рампе за лица са инвалидитетом
Реконструкција гријања (котао)
Реконструкција столарије
Реконструкција мокрог чвора у подручној школи Врановићи
Реконструкција централног гријања у подручној школи Врановићи
Санација димњака (ИПА II)
Утопљавање подручне школе Шкаховица
Изградња потпорног зида на западној страни полигона
Инсталација система видео надзора

50.000,00
7.000,00
15.000,00

11.600,00

821500
821600
821600

821200

821200

821200
821600
821600
821600
821600
821600
821600
821200
821200

1.300,00
12.500,00
30.000,00
6.950,00
5.714,00
5.800,00
20.000,00
21.000,00
4.520,00
49.900,00

821200

821600
821600
821300
821600
821600

821200

821600
821600
821600
821300
821600
821600

Економски код

1.700,00

7.020,00
19.800,00
6.000,00
2.500,00
2.600,00

40.000,00

7.020,00
1.755,00
2.700,00
5.350,00
48.700,00
3.500,00

Износ средства у КМ
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3.19.

Корисник средстава

Р/б
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Универзитет у Тузли

ОШ „Сапна“ Сапна

ЈУ ОШ „Бановићи Село“ Бановићи

ЈУ ОШ „Мејдан“ Тузла

ЈУ ОШ „Кисељак“ Тузла
ЈУ ОШ “Ђурђевик”
ЈУ ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ Зелиња
Доња, Градачац
ЈУ ОШ „Гнојница“ Лукавац
ЈУ ОШ „Тиња“ Сребреник
ЈУ ОШ „Сладна“ Сребреник
ЈУ ОШ „Брчанска Малта“ Тузла
ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла
ЈУ ОШ „Мрамор“ Мрамор, Тузла
ЈУ ОШ „Липница“ Тузла
ЈУ ОШ „Вишћа“ Живинице
ЈУ Грађевинско - геодетска школа
Тузла

ЈУ МС Машинска школа Тузла

ЈУ МСШ Сапна
ЈУ МСШ „Муса Ћазим Ћатић“
Кладањ
УКУПНО

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.
3.29.

3.40.

3.41.

Реконструкција гријања (пећ на пелет и пумпе)

Реконструкција подова, електроинсталација, провјетравање и два
кабинета за заваривање
Реконструкција гријања (котао на пелет)

Реконструкција електроинсталација

Видео надзор
Реконструкција централног гријања
Реконструкција гријања (котао на пелет и пумпе)
Реконструкција дијела крова (улазна надстрешница)
Реконструкција прилаза школи
Видео надзор
Реконструкција мокрог чвора
Реконструкција гријања (котао и пумпе)

Реконструкција мокрог чвора

Реконструкција столарије на згради Природно – математичког и
Машинског факултета
Набавка опреме за тренажни процес Факултета за тјелесни одгој и
спорт
Утопљавање подручне школе Међеђа (фасада и столарија)
Вањско уређење платоа испред школе
Изградња школског објекта (прикључци на електричну енергију и
комуналне услуге, уређење дворишта, употребна дозвола, водоводна
и канализациона мрежа)
Унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара (Рјешење
Кантоналне управе цивилне заштите Тузла)
Реконструкција мокрог чвора
Реконструкција крова

Реконструкција дијела столарије

Опис послова-назив опреме- намјена средстава

821600
821200

18.200,00
18.600,00

985.371,00

29.000,00

18.200,00

10.000,00

7.000,00

5.000,00
20.100,00
26.000,00
3.500,00
6.000,00
5.700,00
7.000,00
12.000,00

30.000,00

7.020,00
40.000,00

3.100,00

821600

821600

821600

821600

821300
821600
821600
821600
821600
821300
821600
821600

821600

821600
821600

821200

821200

821300

37.000,00

150.000,00

821600

821600

Економски код

50.000,00

15.000,00

Износ средства у КМ

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

3.42.

3.39.

3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.

3.30.

Корисник средстава

ЈУ Средња економско – трговинска
школа Тузла

Р/б
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10.

9.1.
9.2.
9.3.

Корисник средстава

Опис послова-назив опреме- намјена средстава

Израда и уградња прилазне рампе за инвалиде и држача за бицикло
Набавка клима уређаја (6 ком)

Набавка лаптопа са инсталисаним програмом за снимање сједница
Набавка копир апарата

Правна база података-лиценце

УКУПНО
ЈУ Музеј источне Босне

Набавка рачунара и рачунарске опреме
Набавка скенера
Набавка намјештаја (столови, столице, касете, ормари)

УКУПНО
Министарство за културу, спорт и младе

УКУПНО
Министарство финансија

УКУПНО
Служба Скупштине ТК

УКУПНО
Уред Владе

Набавка 2 лаптопа и 2 ПЦ рачунара са лиценцом са 2 монитора
Набавка намјештаја

Уред за заједничке послове кантоналних органа
Набавка рачунарске опреме - набавка Десктоп рачунара са
монитором и ОС МС, Скенера за брзо скенирање докумената,
Принтера ласерских за принтање на омотима предмета( савијени
папир формата А3), набавка лаптоп рачунара са MS Pro OS –
eSjednica, набавка УПС-ова са АВР-ом и sine wave излазом - 2000
VА – eSjednica и набавка СВИЧ-ева – eSjednica - 26-Port Gigabit - 24 x
10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP Layer 2
Набавка и уградња видео надзора на адреси Рударска 57.
Набавка једног клима уређаја са уградњом у просторији Владе ТК у
сали за сједнице у Рударској 65. Тузла
УКУПНО
Уред премијера

2.500,00
1.000,00
2.000,00
5.500,00

4.700,00
5.500,00
10.200,00

3.500,00
5.000,00
8.500,00

3.000,00
3.000,00

7.000,00
5.000,00
12.000,00

17.800,00

2.000,00

3.000,00

12.800,00

Износ средства у КМ

821300
821300
821300

821200
821300

821300
821300

821500

821300
821300

821300

821300

821300

Економски код
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9.

8.1.
8.2.

8.

7.1.
7.2.

7.

6.1.

6.

5.1.
5.2.

5.

4.3.

4.2.

4.1.

4.

Р/б
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Р/б

15.1.

15.

Набавка компјутерске опреме (2 рачунара и 2 лаптопа)
Набавка принтера
(радни принтер за више корисника, ласерски са подршком за мрежу)
Набавка подних облога у канцеларијама које користе упосленици
Педагошког завода (ЈУ ОШ „Крека“ Тузла)

Набавка кaнцеларијске и компјутерске опреме
(канцеларијски намјештај, компјутерска опрема, телефони, клима
уређаји)
Набавка службеног возила

Архивске полице
Клима уређаји
Набавка ламината
Канцеларијски намјештај
Компјутерска опрема

Набавка рачунарске опреме (рачунар, мобилни скенер и колор
ласерски штампач)
Набавка клима уређаја (2 комада)
Набавка канцеларијских столица
Набавка кухињских елемената

Набавка канцеларијских столица (2 комада)

УКУПНО
Кантонална дирекција робних резерви

УКУПНО

Опис послова-назив опреме- намјена средстава
Грађевински радови на започетој реконструкцији дијела зграде Музеја

Министарство трговине, туризма и саобраћаја

УКУПНО

УКУПНО
Педагошки завод ТК

УКУПНО
Министарство привреде

УКУПНО
Министарство здравства

Корисник средстава

550,00
550,00

2.000,00
2.700,00
500,00
7.950,00

2.750,00

16.000,00

6.000,00

4.000,00

6.000,00

50.000,00
65.000,00

15.000,00

4.000,00
4.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
24.000,00

150.000,00
150.000,00

Износ средства у КМ

821300

821300
821300
821300

821300

821500

821300

821300

821300

821300

821300
821300
821500
821300
821300

821600

Економски код
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14.2.
14.3.
14.4.

14.1.

14.

13.3.

13.2.

13.1.

13.

12.2.

12.1.

12.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

11.

10.1.
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21.1.
22.2.

21.

Корисник средстава

Рачунарска опрема (рачунари, принтери, скенери, УПС апарати)
Набавка службеног возила
Канцеларијски намјештај

Набавка рачунара, скенера, принтера
Набавка канцеларијских столова и столица
Набавка антивирусних програма инсталација

Набавка рачунарске и друге опреме
Набавка антивирусних програма инсталација
Набавка копир апарата
Наставак започете акредитације и цертификације лабораторије

Набавка рачунарске опреме
Набавка софтверских пакета (материјална права)

УКУПНО
Кантонална управа за инспекцијске послове

УКУПНО
Кантонална управа за шумарство

УКУПНО
Пољопривредни завод

Набавка рачунарске и друге опреме( рачунара, скенера, принтера,
пројектора и друге опреме)
Набавка клима уређаја
Набавка антивирус програма инсталација

УКУПНО
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

УКУПНО
Министарство за борачка питања

Опис послова-назив опреме- намјена средстава
Рачунарска опрема
Канцеларијски намјештај
Набавка сталних средстава у облику права – Материјална правалиценце (Лиценца за софтвер Microsoft Office и антивирус)

Кантонална управа цивилне заштите

10.000,00
40.000,00

3.000,00
2.000,00
200,00
5.200,00

3.000,00
600,00
1.800,00
10.000,00
15.400,00

3.000,00
1.200,00
12.200,00

8.000,00

15.000,00
50.000,00
5.000,00
70.000,00

8.500,00

2.500,00

5.000,00
1.000,00

Износ средства у КМ

821300
821500

821300
821300
821500

821300
821500
821300
821500

821300
821500

821300

821300
821300
821300

821500

821300
821300
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20.01.
20.2.
20.3.

20.

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

19.

18.2.
18.3.

18.1.

18.

17.1.
17.2.
17.3.

17.

16.3.

16.1.
16.2.

16.

Р/б
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Р/б

Опис послова-назив опреме- намјена средстава
Набавка службених возила

ЕКОНОМСКИ КОД

УКУПНО

2.500.000,00

308.120,00
1.092.000,00
289.182,00
810.698,00

ПЛАН

2.120.741,00

РАСПОРЕЂЕНА
СРЕДСТВА
308.120,00
731.010,00
289.182,00
792.429,00

821300
821300
821300
821300

821300

Економски код

379.259,00

НЕРАСПОРЕЂЕНА
СРЕДСТВА
0,00
360.990,00
0,00
18.269,00

379.259,00

НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2.120.741,00

3.700,00
5.750,00
50.000,00
500,00
59.950,00

50.000,00
100.000,00

Износ средства у КМ

РАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА

УКУПНО
Министарство за рад, социјалну политику и повратак
Набавка рачунарске опреме (рачунари, штампачи и монитори) 2 комада
Набавка канцеларијског намјештаја
Набавка службеног возила
Набавка мултифункционалног уређаја (телефон, факс, скенер)
УКУПНО

Корисник средстава

821200 - Набавка грађевина
821300 - Набавка опреме
821500 - Набавка сталних средстава у облику права
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање

22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

23.2.
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II
Реализација средстава планираних овим програмом
врши се посебним одлукама Владе Тузланског
кантона на приједлог корисника средстава из тачке I
овог програма, уз претходно прибављену сагласност
Министарства финансија.
III
За реализацију овог програма задужује се
Министарство финансија које ће, након доношења
одлуке из тачке II овог програма, извршити пренос
средстава у оперативном плану на организациони
и економски код дефинисан одлуком о одобравању
средстава, не доводећи у питање исплате приоритета
утврђених Законом о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2021. годину.
IV
Ступањем на снагу овог програма ставља се ван
снаге Програм распореда средстава са потрошачке
јединице 11010002 – Капитални издаци за кориснике
буџетских средстава за 2021. годину („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 10/21, број: 02/1-1110995/21 од 25.05.2021. године и број: 02/1-11-11667/21
од 29.06.2021. године).
V
Овај програм ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-11-15213/21
Тузла, 19.07.2021. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Кадрија Хоџић, с.р.

836

На основу члана 138. став 4. Закона о раду („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 26/16),
Влада Тузланског кантона и репрезентативни Синдикат
полиције
Министарства
унутрашњих
послова
Тузланског кантона, закључили су

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

за полицијске службенике Министарства
унутрашњих послова Тузланског кантона
- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет уговора)
(1) Овим Уговором уређују се права и обавезе
послодавца, Синдиката и полицијских службеника из
рада и по основу рада у Министарству.
(2) Ако је неко право из радног односа различито
уређено Законом о раду или другим прописима који
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дефинишу радно-правне односе, Уговором или другим
појединачним актима, примјењује се за полицијске
службенике најповољније право.
(3) Прописима и актима Владе и Министарства не
могу се утврдити мања права полицијских службеника
од права која су утврђена колективним уговорима, осим
ако то Законом о раду („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, бр. 26/16 и 89/18) није изричито
забрањено.
Члан 2.
(Обавеза примјене)
(1) На страни послодавца овај Колективни уговор (у
даљем тексту: Уговор) обавезује:
а) Владу Тузланског кантона,
б) Министарство унутрашњих послова Тузланског
кантона (у даљем тексту: Министарство),
ц) Управу полиције (у даљем тексту: Управа).
(2) Стране које су закључиле овај Уговор морају
се бринути за извршење и поштивање одредби овог
Уговора.
Члан 3.
(Буџетско осигурање средстава за плате, накнаде и
друга материјална примања)
Финансијска средства за плате, накнаде и друга
материјална примања полицијских службеника
у Министарству (у даљем тексту „полицијски
службеници“) планирају се и обезбјеђују у буџету
Тузланског кантона.
Члан 4.
(Равноправност полова)
Одредбе овог уговора односе се подједнако на лица
мушког и женског пола, без обзира на род именице
употријебљен у тексту Уговора.
Члан 5.
(Начела примјене Уговора)
(1) Уговорне стране сагласне су да ће се залагати и
руководити:
а) начелом примјене у доброј вјери,
б) начелом промоције социјалног партнерства и
колективног преговарања,
ц) начелом мирног рјешавања спорова.
(2) Полазећи од Конвенције 87. и 98. Међународне
организације рада, потписници су сагласни да ће
уважавати општедруштвену важност Синдиката и
синдикалног рада, због:
а) веће вјеродостојности социјалног партнерства и
колективног преговарања;
б) већег степена друштвене стабилности,
одговорности и компетентности социјалних партнера,
ц) развијања начела узајамности и одговорности
упосленика за унапређење права из радног односа,
д) већег укључивања полицијских службеника у
одлучивању о условима свог рада и живота,
е) јачање демократске културе и свијести о
заједничкој одговорности за опште добро.
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(3) Ради подстицања и заштите слободног и
несметаног синдикалног организовања и дјеловања,
потписници ће се заједнички заузимати за остваривања
повољног нормативног оквира, у складу са међународним
стандардима и компаративним искуствима.
Члан 6.
(Државни службеници и намјештеници у
Министарству)
На државне службенике и намјештенике запослене
у Министарству унутрашњих послова Тузланског
кантона, примјењиваће се Колективни уговор за
државне службенике и намјештенике у органима управе
и судске власти у Тузланском кантону, закључен између
Владе Тузланског кантона и Синдиката државних
службеника и намјештеника у органима државне
службе и судске власти.
Члан 7.
(Обавеза учешћа Синдиката у изради прописа)
(1) Руководилац органа управе дужан је све нацрте и
приједлоге прописа и општих аката из области радноправних односа доставити Синдикату на разматрање
и мишљење, а Синдикат ће о свом ставу обавијестити
руководиоца органа управе у року од 30 дана од дана
пријема таквог акта.
(2) Руководилац органа управе дужан је размотрити
све приједлоге, иницијативе, мишљење и захтјеве
Синдиката, које се односе на остварење права, обавеза
и одговорности службеника из рада и по основу рада и
о свом ставу обавијестити Синдикат у року од 30 дана
од дана пријема таквог акта.
Члан 8.
(Значење поједних појмова)
Појмови коришћени у овом Уговору имају сљедеће
значење:
а) „послодавац” у смислу овог уговора је Тузлански
кантон кога у овом уговору заступа Влада Тузланског
кантона;
б) „упосленик“ је физичко лице које је засновало
радни однос у Министарству односно Управи;
ц) „радно мјесто” је позиција утврђена Правилником
о унутрашњој организацији Министарства (у даљем
тексту: Правилник);
д) „полицијски службеник” је службеник Управе
полиције са полицијским овлаштењима;
е) „платни разред” представља разврставање радних
мјеста утврђених Правилником на одређене позиције у
складу са додијељеним чином ради одређивања износа
основне плате полицијског службеника;
ф) „коефицијент” представља бројчану вриједност
која се исказује арапским бројевима за сваки чин
који су разврстани у платне разреде и служи за
утврђивање висине основне плате;
г) „основица за обрачун плате” представља новчани
износ у конвертибилним маркама (у даљем тексту: КМ)
који се користи за одређивање основне плате, а која се
за сваку годину договара са Синдикатом;
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х) „ноћни рад” у смислу овог уговора је рад између
22,00 сата и 07,00 сати;
и) „прековремени рад” је рад који полицијски
службеник изврши ван редовног радног времена на
основу писмене наредбе надређеног руководиоца
или усмене наредбе надређеног руководиоца о којој
сачињава извјештај;
ј) „мјесечни фонд радних сати” је број радних сати
који се добије множењем броја радних дана у једном
мјесецу са дневним радним временом од осам сати.
к) „рад у смјенама” је рад организован ради
континуитета извршавања послова и задатака по
систему 8/24, при чему је 8 сати рад, 24 сата одмор
(нпр. прва смјена од 07-15,00 сати, друга смјена од
15,00-23,00 сати и трећа смјена од 23-07,00 сати) или
по систему 2/2/2/2 ( нпр. два дана прва смјена, два дана
друга смјена, два трећа смјена и два слободан);
л) „рад у турнусима” је рад организован ради
континуитета извршавања послова и задатака по
систему 12/24, 12/48, при чему је 12 сати рад, 24 и 48
одмор (нпр. смјена 07-19,00 сати и од 19,00-07,00 сати)
м) „континуитет извршавања послова и задатака”
подразумијева послове и задатке који не могу бити
одгођени и чије извршавање треба обезбиједити
непрекидно (рад полицијских службеника на терену,
рад дежурних служби у оквиру Министарства, односно,
Управе и сл.);
I. РАДНИ ОДНОСИ, РАДНО ВРИЈЕМЕ, ОДМОРИ
И ОДСУСТВА
Члан 9.
(Пријем, распоређивање и престанак радног
односа)
Пријем, распоређивање и престанак радног односа
полицијских службеника у Министарству и Управи
вршиће се у складу са законом и другим прописима
који уређују област запошљавања у истом.
Члан 10.
(Забрана дискриминације)
Забрањена је дискриминација полицијских
службеника, као и лица које тражи запослење, с обзиром
на пол, полно опредјељење, брачно стање, породичне
обавезе, старост, инвалидност, трудноћу, језик, вјеру,
политичко и друго мишљење, националну припадност,
социјално поријекло, имовно стање, рођење, расу, боју
коже, чланство у Синдикатима, здравствени статус
или неко друго лично својство, осим за запослење
на пословима полицијског службеника који мора
испуњавати потребне здравствене услове утврђене
законом или другим прописом.
Члан 11.
(Остваривање права из радног односа и
остваривање права на стаж осигурања
са увећаним трајањем)
(1) Права из радног односа полицијских
службеника у Министарству односно Управи уређују
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се колективним уговорима, законским и подзаконским
актима којима се регулише ова област у чијем доношењу
и утврђивању учествује Синдикат.
(2) Радна мјеста полицијских службеника
Министарства утврђују се Правилником о унутрашњој
организацији Министарства.
(3) Полицијски службеници остварују право на
стаж осигурања с увећаним трајањем (бенефицирани
стаж) по којем се сваких ефективно проведених 12
мјесеци на пословима и задацима рачуна као 16 мјесеци
стажа осигурања.
(4) Као вријеме ефективно проведено на раду, у
смислу става (3) овог члана, сматра се и вријеме које је
полицијски службеник провео на годишњем одмору и у
случајевима плаћеног одсуства у складу са законом или
Уговором.
(5) Радна мјеста на којима се стаж осигурања
рачуна у увећаном трајању из става (3) овог члана су
сва радна мјеста на која су распоређени полицијски
службеници у складу са Правилником о унутрашњој
организацији.
(6) Финансијска средства за бенефицирани радни
стаж обезбјеђују се у Буџету ТК.
Члан 12.
(Дневно и седмично радно вријеме)
(1) Дневно радно вријеме полицијских службеника
је осам сати.
(2) Изузетно, дневно радно вријеме за полицијске
службенике чији је рад организован у турнусима је 12
сати.
(3) Седмично радно вријеме полицијских
службеника је 40 сати.
(4) Седмично радно вријеме распоређује се на пет
радних дана, од понедјељка до петка, за све полицијске
службенике, осим за полицијске службенике чији је
рад, сходно распореду, организован у смјенама или
турнусима ради континуитета у извршавању послова и
задатака.
(5) Када је потребан континуитет рада или када
се одређени задаци морају извршити у одређеним
роковима или планираном временском периоду,
Министарство односно Управа, може одредити друго
радно вријеме у складу са Законом.
Члан 13.
(Одмор у току рада и дневни одмор)
(1) Полицијски службеник који ради пуно дневно
радно вријеме током сваког радног дана има право на
одмор у току рада у трајању од 30 минута.
(2) Полицијски службеник који ради у турнусима
по 12 сати дневно у току радног дана има право на
одмор у току рада у трајању од 45 минута, а који може
користити у два дијела од којих је један 30, а други 15
минута, уколико природа посла то дозвољава.
(3) Одмор у току рада улази у радно вријеме.
(4) Дневни одмор је одмор на који полицијски
службеник има право између два радна дана у трајању
од најмање 12 сати непрекидно.
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Члан 14.
(Седмични одмор и мјесечни фонд радних сати)
(1) Полицијски службеник има право на седмични
одмор у трајању од најмање 24 сата непрекидно.
(2) Седмични одмор траје у дане суботе и недјеље,
осим за полицијске службенике чији је рад организован
у турнусима или смјенама.
(3) Ако постоји оправдана потреба да полицијски
службеник ради у вријеме свог седмичног одмора,
обезбиједиће му се седмични одмор другим даном, у
року не дужем од 14 дана.
(4) Ако полицијски службеник оствари вишак
радних сати у односу на мјесечни фонд радних сати
који се обрачунава ради исплате плате, истом припада
право на слободне дане сходно оствареном броју вишка
радних сати који ће му се омогућити у року не дужем
од два мјесеца од мјесеца у којем је остварио право на
исти.
(5) Уколико се у року утврђеном у ставу (4) не омогући
коришћење слободних дана, истом ће се исплатити
новчана накнада прописана за прековремени рад.
(6) Када је прековремени рад полицијског
службеника уведен на основу рјешења о увођењу
прековременог рада ради извршавања неодложних
послова и задатака, накнада се остварује искључиво у
складу са чланом 36. овог уговора.
Члан 15.
(Годишњи одмор)
(1) Полицијски службеник који је у складу са законом
или другим прописом стекао право на годишњи одмор,
има право на коришћење годишњег одмора за сваку
календарску годину у трајању од најмање 20 радних
дана, што се утврђује рјешењем о годишњем одмору, те
се исти може користити у два дијела, при чему је први
дио од најмање 12 радних дана.
(2) У годишњи одмор се не урачунавају суботе,
недјеље, дани празника, дани лијечења (боловања), те
други облици одобреног одсуства са посла и исти се
користи у складу са законским одредбама.
(3) Полицијски службеник који се први пут запослио
или има прекид службе између два радна односа дужи
од петнаест дана, стиче право на годишњи одмор након
шест мјесеци непрекидног рада.
(4) Полицијски службеник који није стекао право на
годишњи одмор у смислу става (3) овог члана, остварује
право на коришћење два радна дана годишњег одмора
за сваки навршени мјесец рада.
(5) Одсуство због привремене неспособности за
рад, материнства и другог одсуства са рада које није
условљено вољом полицијског службеника не сматра
се прекидом рада из става (3) овог члана.
(6) Полицијски службеник има право у току једне
календарске године користити један дан годишњег
одмора за своје потребе кад он то жели уз обавезу
да о томе обавијести свог непосредног руководиоца
најмање три радна дана прије коришћења, а у изузетним
случајевима дан прије или на дан коришћења годишњег
одмора уз писмено образложење.
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(7) За дане коришћења годишњег одмора
полицијском службенику се исплаћује накнада плате
у складу са законом.
(8) Послодавац и полицијски службеник не могу
постићи споразум о одрицању права на годишњи одмор
или на плаћање дана годишњег одмора.
(9) Одлуком директора Управе полиције, а ради
обављања неодложних службених послова, полицијском
службенику се може прекинути годишњи одмор.
(10) По основу учешћа у оружаним снагама:
а)
учешће
у
одбрамбено-ослободилачком/
домовинском рату 12-18 мјесеци - 1 дан;
б)
учешће
у
одбрамбено-ослободилачком/
домовинском рату 18-30 мјесеци - 2 дана;
ц)
учешће
у
одбрамбено-ослободилачком/
домовинском рату више од 30 мјесеци - 3
дана“.
У случају из става (9) овог члана полицијски
службеник има право на накнаду стварних трошкова
и других трошкова насталих прекидом годишњег
одмора, који се утврђују на основу доказа о насталим
трошковима.
Члан 16.
(Интерни премјештај и привремени
екстерни премјештај)
Полицијски службеник може бити премјештен
на друго радно мјесто или привремено екстерно
премјештен у складу са прописима који регулишу
поменуту област.
Члан 17.
(Плаћено и неплаћено одсуство)
Полицијски службеник има право на плаћено и
неплаћено одсуство у складу са Законом о полицијским
службеницима Тузланског кантона.
Члан 18.
(Унапређење полицијских службеника)
Приликом проведбе процедуре унапређења о истој
се упознаје Синдикат чији представник присуствује
прописаним тестирањима.
Члан 19.
(Стручно усавршавање и едукација)
(1) Министарство ће у оквиру својих могућности,
полицијског службеника упутити на стручно
усавршавање, школовање или специјализацију, као и на
присуство организованим семинарима, савјетовањима,
курсевима и другим видовима стручног усавршавања и
обуке потребне за рад на радном мјесту.
(2) У случају упућивања, Министарство односно
Управа ће oбезбиједити потребне услове, плаћање
трошкова у висини цијене која се утврди за одређене
облике, односно, програме едукације и плаћено
одсуство са рада.
Члан 20.
(Прекобројност полицијских службеника)
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(1) Прекобројност полицијских службеника настаје
у случајевима:
а) смањења обима посла полицијског органа;
б) реорганизације полицијског органа;
ц) када је коначном одлуком надлежног органа
утврђено постојање сигурносне сметње за приступ
тајним подацима у складу са законом који регулише
област заштите тајних података;
(2) Директор Управе полиције може рјешењем
прогласити полицијског службеника прекобројним
у случајевима из става (1) овог члана само онда када
тај полицијски службеник не може бити интерно
премјештен, о чему се извјештава Синдикат.
(3) Полицијски службеник који је проглашен
прекобројним може бити премјештен унутар
полицијског органа, уз властити пристанак и на
упражњено радно мјесто за које је предвиђен нижи чин.
(4) Полицијски службеник може поднијети жалбу
Полицијском одбору у року од осам дана од дана
пријема рјешења о прекобројности.
(5) Влада Кантона ће подзаконским актом
утврдити процедуру која се мора слиједити у случају
прекобројности полицијских службеника, уз обавезно
учешће Синдиката.
(6) Прекобројним се не може прогласити полицијски
службеник којем је до остваривања права на старосну
пензију остало мање од 5 година рада.
Прекобројним се не може прогласити полицијски
службеник којем је за вријеме рада од стране надлежног
органа утврђена, професионално обољење и повреда на
раду, због чега је утврђена инвалидност II категорије.
Члан 21.
(Обавеза обавјештавања о покретању поступка
утврђивања одговорности)
У случају покретања поступка ради утврђивања
дисциплинске одговорности полицијског службеника,
директор Управе полиције, односно, надлежна
организациона јединица, дужни су о истом упознати
Синдикат.
II. ПЛАТЕ, ДОДАЦИ НА ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И
ДРУГА МАТЕРИЈАЛНА ПРИМАЊА
Члан 22.
(Плате, додаци на плате, накнаде и друга
материјална примања полицијских службеника)
При одређивању износа плате и накнада за
полицијског службеника поштиваће се сљедеће начело:
а) исти коефицијент за исти чин полицијског
службеника;
Члан 23.
(Основица за обрачун плате полицијских
службеника)
(1) За полицијског службеника се примјењује
основица за обрачун плате утврђена чланом 8. Закона
о платама и накнадама плата полицијских службеника
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Федерације Босне и Херцеговине (Службене новине
ФБиХ, број:45/10).
(2) Изузетно од става (1) овог члана Влада, уз
постигнути договор са Синдикатом може утврдити висину
основице умањену до 10% у односу за обрачун плате из
става (1), о чему Влада и Синдикат потписују споразум.
Члан 24.
(Структура плате полицијских службеника)
(1) Плата полицијског службеника утврђује се у
бруто и нето износу.
(2) Плата у бруто износу обухвата нето плату, порезе
и доприносе.
(3) Образац и изглед писаног обрачуна плате (платна
листа) је истовјетан као и за државне службенике и
намјештенике органа управе Тузланског кантона.
Члан 25.
(Елементи за утврђивање основне плате
полицијског службеника)
(1) Основну плату полицијског службеника
одређује основица из члана 23. Уговора помножена
са коефицијентом платног разреда из члана 28. овог
уговора.
(2) Основна плата обрачунава се и исказује
мјесечно за пуно радно вријеме, према радном мјесту
и одговарајућем платном разреду.
(3) Основна плата не може бити мања од 70% од
просјечне нето плате исплаћене у Федерацији Босне
и Херцеговине (у даљем тексту: Федерацији), према
посљедњем објављеном статистичком податку.
(4) У случају да множењем утврђене основице и
припадајућег коефицијента основна плата износи мање
од 70% од просјечне плате, полицијском службенику ће
се исплатити плата у наведеном постотку.
(5) Уколико полицијски службеник ради са непуним
радним временом, у складу са посебним законом
или другим прописом, одредиће се плата сразмјерно
времену проведеном на раду.
Члан 26.
(Одређивање плате према чину полицијског
службеника)
(1) Плата полицијског службеника веже се уз његов
чин.
(2) Саставни дио плате полицијског службеника
чини основна плата из члана 25. став (1) Уговора,
додатак на плату из члана 29. овог уговора и накнада за
прековремени рад, рад у дане седмичног одмора, ноћни
рад и рад у дане државних празника.
(3) Плата из става (2) овог члана се повећава за 0,5%
(минули рад) за сваку пуну годину стажа осигурања,
с тим да укупно повећање не може бити веће од 20%.
(4) Плата из става (2) овог члана утврђује се
рјешењем које доноси директор Управе полиције.
(5) Рјешење из става (4) овог члана садржи личне
податке полицијског службеника, чин, радно мјесто на
које је постављен, платни разред и све елементе који су
узети у обзир за утврђивање висине плате.
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Члан 27.
(Вријеме утврђивања основице за обрачун плате)
(1) Основица из члана 23. Уговора за обрачун плате
утврђује се потписивањем Споразума по закључењу
овог уговора, а свако сљедеће утврђивање основице
врши се прије доношења буџета за наредну фискалну
годину, а примјењује се од 01.01. за сваку наредну
годину, те се усклађује са Законом о извршењу Буџета
Тузланског кантона.
(2) Уколико се Влада и Синдикат не договоре о
основици, раније договорена основица остаје на снази
до договора Владе и Синдиката, а најдуже 90 дана.
Члан 28.
(Платни разреди и коефицијенти за
полицијског службеника)
Коефицијент за обрачун плате полицијског
службеника утврђује се према платном разреду који је
везан за чин, и то:
ПЛАТНИ
РАЗРЕД

ЧИНОВИ

КОЕФИЦИЈЕНТИ

I

генерални инспектор
полиције

6.95

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

главни инспектор
самостални инспектор
виши инспектор
Инспектор
млађи инспектор
старији наредник
наредник
старији полицајац
полицајац

5.90
4.90
4.30
4.00
3.60
3.30
3.10
2.90
2.70

Члан 29.
(Право на посебан додатак на плату
полицијског службеника)
Због природе послова које обављају, овлашћења,
њихове сложености, ризика и одговорности, полицијски
службеници имају право на посебан додатак на плату
утврђен од њихове основне плате, и то:
а) 40% полицијски службеници распоређени у
Јединицу за специјалну подршку и
б) 30% остали полицијски службеници.
Члан 30.
(Једнократни додатак на плату
полицијског службеника)
(1) На основу изванредних и објективно оцијењених
радних резултата полицијског службеника, директор
Управе полиције истом може додијелити једнократни
додатак на плату у износу до 30% од основне плате.
(2) Додатак из става (1) овог члана може се
исплатити истом полицијском службенику највише два
пута годишње, с тим да се исти не може исплаћивати
колективно свим полицијским службеницима, осим
уколико су сви учествовали у остваривању изванредних
и објективно оцијењених радних резултата.
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(3) Додатак из става (1) овог члана директору Управе
полиције може додијелити Влада ТК на приједлог
министра.
(4) Одлука из ставова (1) и (3) овог члана биће
објављена на огласној плочи Министарства.
(5) Министар ће, на приједлог директора Управе
полиције, донијети Правилник о изванредним
и објективно оцјењеним радним резултатима
полицијских службеника у року од деведесет дана од
дана закључења овог уговора.
Члан 31.
(Право на накнаду за полицијског службеника
у криминалистичкој полицији и Јединици за
професионалне стандарде)
(1) Полицијски службеник који је рјешењем
распоређен у Сектор криминалистичке полиције и
његове организационе јединице, односно у Одјељење
криминалистичке полиције у полицијским управама
и Јединици за професионалне стандарде УП МУП ТК
и радним мјестима за полицијске службенике за која
је Правилником о систематизацији предвиђен и рад у
цивилној одјећи, има право на накнаду у износу од 30%
од просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ
за предходну годину, у сврху куповине цивилне одјеће.
(2) Накнада из става (1) овог члана утврђује се
рјешењем директора Управе полиције и исплаћује се
истом полицијском службенику једном годишње, у
посљедњем кварталу буџетске године.
Члан 32.
(Обрачун и исплата плате)
(1) Плата се исплаћује након обављеног рада, у
периодима исплате који не могу бити дужи од 30 дана.
(2) Плата и накнаде плате се исплаћује у новцу.
(3) Приликом исплате плате послодавац је дужан
полицијском службенику уручити писани обрачун
плате.
Члан 33.
(Накнада за боловање)
(1) Полицијски службеник има право на накнаду
плате за вријеме привремене спријечености за рад
(боловање) до 42 календарска дана у висини његове
нето плате из претходног мјесеца.
(2) Накнада плате за боловање преко 42 дана из става
(1) овог члана остварује се према пропису Кантона
којим се утврђује накнада за ово боловање.
Члан 34.
(Накнада за случај настанка тешке инвалидности
или тешке болести)
У случају настанка тешке инвалидности или тешке
болести полицијског службеника или члана његове
уже породице, исплаћује се једнократна новчана помоћ
у висини од двије просјечне нето плате исплаћене
у Федерацији, према посљедњем објављеном
статистичком податку.
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Члан 35.
(Накнада за случај прекобројности
полицијског службеника)
У случају прекобројности, отпуштени полицијски
службеник има право на накнаду:
а) уколико има до 15 година стажа осигурања има
право на отпремнину која одговара износу плате коју
је примао када је проглашен вишком обрачунате за
период од девет мјесеци.
б) уколико има преко 15 година стажа осигурања
има право на отпремнину која одговара износу плате
коју је примао кад је проглашен вишком обрачунате за
период од 12 мјесеци.
Члан 36.
(Накнаде полицијских службеника за
прековремени рад, ноћни рад, рад у дане седмичног
одмора и рад у дане државних празника)
(1) У случају прековременог рада, ноћног рада,
рада у дане седмичног одмора и рада у дане државних
празника, полицијски службеник има право на накнаду
сразмјерно времену трајања тог рада, увећану:
а) за прековремени рад у периоду од 22,00 сата до
07,00 сати 40%;
б) за прековремени рад у периоду од 07,00 сати до
22,00 сата 30%;
ц) за ноћни рад између 22,00 сата увечер и 07,00
сати ујутро идућег дана 40%;
д) за рад у дане седмичног одмора 30%;
е) за рад у дане државних празника 50%;
(2) Обрачун накнаде из става (1) овог члана врши се
од основне плате увећане са додатком на плату из члана
31. овог уговора.
(3) Полицијски службеник чији је рад распоредом
рада организован у турнусима - смјенама нема право
на накнаду за рад у дане седмичног одмора (субота и
недеља), изузев накнаде за рад у дане свог седмичног
одмора, у дане државних празника, за ноћни рад и
прековремени рад.
Члан 37.
(Накнада за случај смрти)
(1) Полицијски службеник који у току вршења
службене дужности или у вези са вршењем службене
дужности изгуби живот сахрањује се у мјесту које
одреди његова породица на трошак Министарства,
односно Управе, који сносе сљедеће трошкове:
а) трошкове за пријевоз посмртних остатака на
мјесто укопа;
б) путне трошкове за двије пратеће особе;
ц) трошкове сахране;
д) друге уобичајене трошкове.
(2) Породица коју је полицијски службеник из става
(1) овог члана издржавао има право на једнократну
новчану помоћ у износу посљедње нето плате коју је
полицијски службеник остварио увећане шест пута.
(3) У случају смрти полицијског службеника која
није настала у вршењу службене дужности или у
вези са службеном дужности, породици се исплаћује
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једнократна новчана помоћ у висини његове посљедње
нето плате коју је остварио,увећане четири пута.
(4) У случају смрти члана уже породице полицијског
службеника исплаћује се једнократна новчана помоћ
упосленику у висини од двије просјечне нето плате
исплаћене у Федерацији према посљедњем објављеном
статистичком податку.
(5) Уколико у Министарству, односно Управи, раде
два или више чланова породице, накнада из става (4)
овог члана исплаћују се само једном запосленом члану
породице.
Члан 38.
(Члан уже породице)
Чланом уже породице упосленика у смислу члана
37. овог уговора сматрају се брачни и ванбрачни друг,
дијете (брачно, ванбрачно, усвојено, пасторче и дијете
без родитеља узето на издржавање до 18 године,
односно до 26 године живота ако се налази на редовном
школовању и није у радном односу, дјеца неспособна
за рад без обзира на доб), родитељи (отац, мајка, очух,
маћеха и усвојитељ), браћа и сестре без родитеља до
18., односно до 26. године ако се налазе на редовном
школовању и немају других прихода, већ их корисник
накнаде стварно издржава или је обавеза њиховог
издржавања законом утврђена, а ако су неспособни за
рад, без обзира на доб, под условом да са њима живи у
заједничком домаћинству и унучад ако немају родитеља
и живе у заједничком домаћинству са упослеником.
Члан 39.
(Право на осигурање од посљедица несретног
случаја)
(1) Полицијски службеник има право на осигурање
од посљедица несретног случаја с укљученим ризиком
од природне смрти за вријеме трајања радног односа.
(2) Висина осигурања по овој основи одређује се
према полиси осигурања од посљедица несретног
случаја, односно полисе осигурања од природне смрти.
(3) Полицијски службеник, односно, његови
законски насљедници сва права из ст. (1) и (2) овог
члана остварује код осигуравајуће куће са којом је
закључен уговор од стране Министарства, односно
Управе.
Члан 40.
(Отпремнина)
Полицијски службеник има право на отпремнину
приликом одласка у пензију у износу посљедње нето
плате коју је остварио увећане шест пута.
Члан 41.

(Накнада за превоз на посао и са посла

полицијског службеника)
(1) Полицијском службенику који није у могућности
из оправданих разлога да користи обезбијеђен превоз
на посао и са посла, а чије је мјесто становања од
мјеста рада удаљено најмање два километра, припада
карта за превоз или накнада за трошкове превоза у
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висини цијене дневне (релацијске) карте најјефтинијег
превоза којим се обезбјеђује несметан редован долазак
и одлазак упосленика на посао и са посла, за сваки дан
када је запосленик присутан на послу, а максимално до
износа цијене мјесечне карте градског, приградског или
међуградског превоза на релацијама на којима путује.
(2) Злоупотреба коришћења накнаде из става (1)
овог члана сматра се материјалном штетом и подлијеже
обавези одговорности за штету у складу са законом.
Члан 42.
(Накнада за исхрану током рада и накнада за
појачану исхрану)
(1) Полицијски службеник има право на накнаду
за исхрану у току рада (топли оброк) у износу 1%
просјечне нето плате у Федерацији према посљедњем
објављеном статистичком податку.
(2) Изузетно од става (1), полицијски службеник
распоређен у Јединицу полиције за специјалну подршку
има право на накнаду за исхрану (топли оброк) и
накнаду за појачану исхрану у току рада у износу 2%
просјечне нето плате у Федерацији према посљедњем
објављеном статистичком податку.
(3) Полицијски службеник распоређен у Јединицу
полиције за Јавни ред и мир има право на накнаду за
исхрану (топли оброк) и накнаду за појачану исхрану у
току рада у износу 1% просјечне нето плате у Федерацији
према посљедњем објављеном статистичком податку,
уз додатак 2 КМ.
(4) Право на накнаду из ставова (1), (2) и (3) не
остварује се у случају одсуства са посла по било којем
основу (годишњи одмор, плаћено одсуство, неплаћено
одсуство, службено путовање и слично).
Члан 43.
(Регрес за годишњи одмор)
(1) Полицијски службеник остварује право на
накнаду на име регреса за коришћење годишњег одмора
у висини од 50% просјечне нето плате у Федерацији
према посљедњем објављеном статистичком податку.
(2) Право на регрес из става (1) овог члана остварује
упосленик који у току текуће календарске године има
право на годишњи одмор у складу са чланом 16. став
(3) овог уговора.
Члан 44.
(Накнада за службено путовање)
(1) Полицијски службеник има право на накнаду за
трошкове службеног путовања.
(2) За одређивање висине и услова за остваривање
накнаде за трошкове службеног путовања, примјењује
се пропис којим је уређено наведено питање у органима
управе у Тузланском кантону.
Члан 45.
(Накнада за вријеме породиљског одсуства)
Полицијски службеник за вријеме породиљског
одсуства има право на накнаду плате према прописима
Кантона којим се уређује ова област, према мјесту
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уплате доприноса, с тим да разлику до висине пуне
плате уплаћује Министарство, односно Управа.
Члан 46.
(Накнада за стипендију)
(1) Дијете полицијског службеника који је изгубио
живот насилним путем извршавајући службене
послове и задатке или у вези са извршавањем службене
дужности, има право на накнаду за стипендију за
вријеме редовног школовања, а најдуже до 26 године
живота.
(2) Висина накнаде износи 25 % просјечне нето
плате исплаћене у Федерацији према посљедњем
објављеном статистичком податку и исту исплаћује
Министарство, односно Управа.
Члан 47.
(Право полицијског службеника
на финансијску помоћ)
(1) Ако се против полицијског службеника
покрене судски поступак због употребе силе или
других радњи у току извршења задатака полицијског
органа, полицијски орган ће полицијском службенику
обезбиједити финансијску помоћ с циљем ангажовања
браниоца и покривања осталих финансијских трошкова
којима полицијски службеник буде изложен у вези
са поступком, изузев ако је полицијски службеник
дјеловао изван оквира својих овласти или ако их је
злоупотријебио по оцјени полицијског органа, што се
утврђује у поступку сходно важећим прописима.
(2) Финансијска помоћ ће се такођер, обезбиједити
полицијском службенику као оштећеном у поступку
за накнаду штете, односно његовој породици ако је то
прикладно, уколико је штета нанесена у вршењу или у
вези са вршењем задатака полицијског органа.
(3) Под условима из ст. (1) и (2) овог члана
полицијски орган ће обезбиједити полицијском
службенику финансијску помоћ и након престанка
радног односа, изузев у случају да има право на исту
финансијску помоћ по неком другом основу.
(4) Полицијски орган ће финансијску помоћ,
с циљем ангажовања браниоца, обезбиједити и
грађанину који је помогао полицијском службенику,
ако је против грађанина покренут судски поступак
због активности која је везана за пружену помоћ
полицијском службенику.
Члан 48.
(Обиљежавање битних датума и догађаја)
(1) Министарство и Синдикат ће усагласити
Протокол о обиљежавању „Дана полиције” и других
битних датума и догађаја, у року од 60 дана од дана
ступања на снагу овог уговора,
(2) Финансијска средства за обиљежавање
усаглашених датума и догађаја, као и за похвале и
награде заслуженим упосленицима и организационим
јединицима обезбјеђује Министарство, односно
Управа, у договору са Синдикатом.

IV. ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И СИГУРНОСТИ НА
РАДУ И ЗАШТИТА ЖЕНА И МАТЕРИНСТВА
Члан 49.

(Заштита на раду и у вези са радом)

(1) На полицијске службенике примјењиваће се
важеће одредбе Закона о заштити на раду у Федерацији,
као и на све друге упосленике у Федерацији и
Тузланском кантону.
(2) Послодавац ће, у складу са посебним прописима,
обезбиједити потребне услове и доношење мјера
заштите полицијских службеника на раду и у вези са
радом, као и другим упосленицима.
Члан 50.
(Заштита здравља жена и материнства)
(1) Ради заштите здравља упосленица послодавац
је дужан обезбиједити примјену важећих законских
и подзаконских прописа којим се уређује наведена
област заштите здравља жена и материнства.
(2) Полицијска службеница ради заштите личног
здравља и здравља потомства, остварује законом
прописана посебна права.
(3) Послодавац ће у околностима које могу
угрозити здравље, обезбиједити обављање лакших и
подеснијих послова ради боље заштите здравља жена
и материнства.
V. РЈЕШАВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ РАДНИХ
СПОРОВА
Члан 51.
(Мировно вијеће)
(1) Колективне радне спорове, који се не буду могли
ријешити преговарањем потписника овог уговора,
рјешава мировно вијеће у поступку мирења у складу са
Законом о раду.
(2) Потписници овог уговора који су странке у
спору, приједлог мировног вијећа могу прихватити или
одбити, о чему су дужне да у року од три дана писмено
обавијесте Министарство за рад, социјалну политику и
повратак Тузланског кантона, Министарство, Управу и
Владу Тузланског кантона.
(3) Ако странке у спору прихвате приједлог
мировног вијећа, тада приједлог има правну снагу и
дјеловање као и остали елементи овог уговора.
(4) Уговорне стране у спору морају у року од 24 сата
дати приједлог свог члана мировног вијећа и одмах се
договорити о избору трећег члана.
(5) Ако се уговорне стране другачије не договоре,
мировно вијеће треба свој приједлог донијети
најкасније у року од три дана од дана именовања свих
чланова.
(6) Трећи члан мировног вијећа узима се са листе
чланова мировног вијећа коју доноси надлежно
кантонално министарство у Тузланском кантону, за
послове рада.
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Члан 52.
(Арбитража)
(1) Странке у спору могу се споразумјети да
рјешавање колективног радног спора повјере
арбитражи на начин како је то регулисано Законом о
раду и овим уговором.
(2) Арбитражу у смислу става (1) овог члана проводи
арбитражно вијеће које има непаран број чланова, и то
уговорене стране бирају исти број арбитара, а једног
арбитра споразумно из реда истакнутих, научних и
стручних личности из области сигурности. Сваки
арбитар мора имати замјеника.
(3) Арбитражно вијеће простом већином бира
предсједника вијећа и рад арбитражног вијећа је јаван.
(4) Листу арбитара из става (5) овог члана утврђују
потписници Уговора у року од 30 дана од дана његовог
ступања на снагу.
(5) Потписници Уговора доносе Пословник о раду
арбитражног вијећа.
(6) За рад арбитражног вијећа стране у спору дужне
су обезбиједити документационо-техничке услове.
(7) Трошкови за рад арбитражног вијећа падају на
терет послодавца.
(8) Одлука арбитражног вијећа је коначна и има
правну снагу и дјеловање Уговорa.
VI. ШТРАЈК
Члан 53.
(Не провођење штрајка)
За вријеме важења овог уговора и његове примјене,
синдикат неће организовати штрајк ради питања која
су овим уговором уређена и која се проводе.
Члан 54.
(Право на штрајк)
(1) У сврху заштите и остварења права која се не
проводе Синдикат има право позвати своје чланство и
друге упосленике на штрајк.
(2) Штрајк се организује и проводи у складу са
Законом о штрајку и Правилима Савеза самосталних
синдиката Босне и Херцеговине која се односе на
организацију штрајка.
(3) Штрајк не може започети прије провођења
поступка мирног рјешавања спора, односно преговора
о захтјевима Синдиката.
Члан 55.
(Најава штрајка)
(1) Штрајк се мора најавити министру и директору
Управе у року утврђеном законом.
(2) У писаној најави штрајка морају се навести
разлози за штрајк, те мјесто и вријеме почетка штрајка.
(3) Одлуку о штрајку доноси надлежни орган
Синдиката, под условом да на исти пристаје најмање
двотрећинска већина чланова Синдиката.
(4) На дан најаве штрајка Синдикат мора, у складу
са Законом, објавити Споразум са утврђеном Листом
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радних мјеста, односно, послова који се не могу
прекидати за вријеме одржавања штрајка и којима се
мора обезбиједити извршавање основне функције из
дјелокруга рада Министарства и Управе.
(5) Правила о штрајку и други акти који се односе на
ток вођења штрајка у Министарству и Управи морају се
доставити министру и директору Управе, најкасније на
дан најаве штрајка.
(6) Одлука о престанку штрајка доноси се у складу
са законом.
Члан 56.
(Штрајкачки одбор)
(1) Штрајком руководи Штрајкачки одбор састављен
од представника који су дужни очитовати другој страни,
како би се наставили преговори у циљу мирног рјешења
спора.
(2) За вријеме трајања штрајка чланови Штрајкачког
одбора не могу бити распоређени
Члан 57.
(Право за вријеме штрајка)
(1) Учеснику штрајка за дане проведене у штрајку
припада плата и додаци на плату, као у дане редовног
рада, ако су захтјеви Синдиката били оправдани, што се
уређује Споразумом о окончању штрајка.
(2) Организирање штрајка и учешће у штрајку,
у складу са законом и одредбама овог Уговора, не
представља повреду службене дужности.
Члан 58.
(Забрана дискриминације по основу
учешћа у штрајку)
Нико се не смије присилити да учествује у штрајку
мимо његове воље, нити се смије ставити у неповољнији
положај због учешћа у штрајку.
Члан 59.
(Штрајк упозорења и изузетак од
заштите Синдиката)
(1) Штрајк се може организовати и као штрајк
упозорења.
(2) Штрајк упозорења може трајати највише 120
минута.
(3) Упосленик који не поштује одредбе Закона о
штрајку, овог уговора и одлуке Штрајкачког одбора неће
имати заштиту Синдиката ако Министарство, односно
Управа, покрене поступак за утврђивање његове
одговорности због радњи учињених у току штрајка.
Члан 60.
(Штрајк солидарности)
(1) За вријеме важења овог Уговора Синдикат може
организовати штрајк солидарности у трајању до 30
минута, као облик синдикалне подршке захтјевима
радника у другим организацијама и дјелатностима.
(2) Исто тако, Синдикат ће користити и друге методе
и облике синдикалне борбе ради исказивања свог става
и остваривања својих права.
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VII. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
И ЗАШТИТА СИНДИКАЛНИХ АКТИВИСТА
Члан 61.
(Услови за рад Синдиката)
(1) Потписници овог уговора се обавезују да ће
дјеловати у складу с Уставом, законом и конвенцијама
Међународне организације рада, Општим колективним
уговором за Федерацију Босне и Херцеговине и овим
уговором.
(2) Послодавац се обавезује да неће својим дјеловањем
и активностима ни на који начин онемогућити
синдикални рад, синдикално организирање и право
запосленика да се учлане у Синдикат.
Члан 62.
(Омогућавање синдикалног рада)
(1) Послодавац ће омогућити плаћено одсуство
са рада носиоцу синдикалне функције и другом
синдикалном
представнику
због
обављања
синдикалних активности и због присуства синдикалним
конгресима, конференцијама, семинарима, састанцима,
синдикалним школама, спортским и културним
манифестацијама и другим облицима оспособљавања
у земљи и иностранству.
(2) Одсуство представника Синдиката из става (1)
овог члана одобриће се на основу званичног писменог
или изузетно усменог позива органа Синдиката или
другог одговарајућег акта.
(3) Споразумом између послодавца и носиоца
синдикалне функције могу се ближе уредити услови
везани за ефикасније рјешавање постојећих проблема.
(4) Дужност Синдиката је да обавијести послодавца
о избору или именовању упосленика на функцију
синдикалног повјереника или другу функцију у
органима Синдиката.
Члан 63.
(Заштита права носилаца синдикалне функције)
За вријеме обављања синдикалне функције и
активности у Министарству и Управи полиције,
синдикални повјереник и други носиоц синдикалне
функције, због обављања синдикалне активности,
не може бити позван на одговорност нити доведен у
неповољнији положај у односу на друге запосленике.
Члан 64.
(Повреда на раду синдикалног активисте)
Повреда
синдикалног
активисте
приликом
обављања синдикалне дужности, те службеног пута у
вези с том дужности, сматра се повредом на раду.
Члан 65.
(Права синдикалних активиста)
(1) Синдикалним активистом у смислу овог уговора
сматра се: предсједник Скупштине и предсједник
Управног одбора, замјеник предсједника Скупштине
и замјеник предсједника Управног одбора, чланови
Управног одбора, предсједник и чланови Надзорног
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одбора, секретар, стручно лице и синдикални
повјереници.
(2) На захтјев представника синдиката овлаштеног
за заступање Синдиката, послодавац је дужан
ослободити синдикалног активисту обављања послова
и задатака радног мјеста на које је распоређен, и то у
временском трајању:
а) до 40 (четрдесет) радних сати током једног
мјесеца - предсједника Управног одбора, предсједника
Скупштине и секретара,
б) до 30 (тридесет) радних сати током једног мјесеца
- замјеника предсједника Скупштине, замјеника
предсједника Управног одбора, чланове Управног
одбора, предсједника и чланове Надзорног одбора,
Одбора солидарности, Статутарне комисије и делегата
у Скупштини Синдиката,
ц) до 30 (тридесет) радних сати током једног мјесеца
- синдикалног повјереника у синдикалној организацији
која броји преко 100 чланова,
д) до 20 (двадесет) радних сати током једног мјесеца
- синдикалног повјереника у синдикалној организацији
која броји до 100 чланова,
е) до 20 (двадесет) радних сати током једног мјесеца
- члана синдиката, сходно указаној потреби, коју
писмено образлаже предсједник Управног одбора, као
лице овлаштено за заступање.
Члан 66.
(Обавезе према синдикалном повјеренику)
(1) Послодавац је дужан примити и саслушати
синдикалног повјереника када он то затражи или по
договору, али најкасније у року од 7 дана, од дана
подношења захтјева за пријем.
(2) Послодавац је дужан у писаном облику
одговорити на сваки допис синдикалног повјереника,
односно представника, најкасније у року од 7 дана.
(3) Послодавац је обавезан синдикалном повјеренику,
односно представнику, омогућити приступ радним
мјестима упосленика Министарства, ради сагледавања
услова рада, и омогућити му увид у податке и документе
који се односе на права заштите на раду упосленика,
водећи рачуна да се не ремети одвијање редовног
процеса рада.
Члан 67.
(Неометан рад и услови за рад Синдиката)
(1) Синдикални повјереник не смије бити спријечен
или ометан у обављању своје дужности ако дјелује
у складу са законом, Одлукама синдиката и овим
уговором.
(2) Послодавац је дужан да за рад Синдиката
осигура без накнаде, сљедеће услове:
а) просторију за рад синдиката, у правилу одвојену
од мјеста рада и одговарајући простор за одржавање
синдикалних састанака;
б) простор и опрему за рад и одржавање састанака
Синдиката (факс, телефон, интернет, копир апарат,
папир и друго);
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ц) несметану дистрибуцију новина, летака,
брошура, петиција и другог информативног материјала
Синдиката, као и оглашавање синдикалних активности
на огласним плочама и другим мјестима;
д) обрачун синдикалне чланарине и других
обустава преко платне листе приликом обрачуна плата
и дозначавање чланарине на рачун Синдиката, а на
основу писане изјаве члана Синдиката, односно, по
закљученом уговору Синдиката са другим правним и
физичким лицима.
(3)
Чланови
Синдиката
у
синдикалним
организацијама имају право одржати синдикални
састанак једном у мјесецу, или, по указаној потреби,
током радног дана у радно вријеме, водећи рачуна да
се састанци организују у вријеме и на начин који не
ремети редован процес рада.
Члан 68.
(Учешће Синдиката у унапређењу услова рада)
У Министарству, односно Управи, синдикални
повјереник има право и обавезу:
а) судјеловати у планирању мјера за унапређење
услова рада и тражити да се исте поштују и проводе;
б) бити информисан о промјенама битним за
сигурност и здравље упосленика;
ц) оспособљавати се и образовати за извршавање
послова у вези са заштитом на раду;
д) позвати инспектора за заштиту на раду када за то
постоје разлози;
е) ставити примједбе на налазе и мишљење
инспекције.
VIII. ПОСТУПАК КОЛЕКТИВНОГ
ПРЕГОВАРАЊА И ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА
Члан 69.
(Поступак преговарања и закључивања Уговора)
(1) Поступак преговарања и закључивања Уговора
може покренути свака уговорна страна утврђена овим
уговором.
(2) Поступак из става (1) овог члана покреће се
писаним путем.
(3) Страна која је покренула поступак за колективно
преговарање и закључивање Уговора утврђује приједлог
Уговора и доставља га другој страни.
(4) Поступак и рокови за колективно преговарање
и закључивање колективних уговора утврђују се
Протоколом о вођењу преговора који утврђују уговорне
стране.
Члан 70.
(Измјене и допуне Уговора)
(1) Иницијативу за измјене и допуне овог уговора
може дати свака уговорна страна.
(2) Иницијатива се подноси у писаној форми, а страна
којој је упућена дужна је на инцијативу одговорити у
року од 15 дана од дана пријема иницијативе те мора
приступити преговорима о предложеној измјени и
допуни у року од 30 дана од дана пријема.
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(3) Измјене и допуне овог уговора врше се на начин
и по поступку предвиђеном за његово доношење.
Члан 71.
(Поступак раскида и отказ колективног уговора)
(1) Овај уговор, стране могу споразумно раскинути
и прије истека рока на који је закључен.
(2) Споразумом из предходног става овог члана
регулишу се питања:
а) отказног рока,
б) важења и примјене колективног уговора,
ц) рокова за отпочињање и трајање преговора за
потписивање новог Колективног уговора,
д) друга питања којима се конкретније регулишу
отказивање и преговарање за закључивање новог
Колективног уговора.
(3) Свака страна потписница уговора има право да
откаже овај Колективни уговор уколико друга страна:
а) у року од 45 дана не прихвати приједлог за
преговоре о измјенама и допунама овог уговора,
б) не одговори у року од 45 дана на писани захтјев
друге стране за отпочињање преговора.
(4) Отказни рок из става (3) овог члана је три
мјесеца од дана достављања писаног отказа уговора
другој страни.
(5) Након истека отказног рока Колективни уговор
ће се примјењивати још шест мјесеци, а најдаље до
истека рока на који је потписан.
Члан 72.
(Правно важење)
Након истека рока на који је склопљен овај уговор,
у њему садржана правна правила којим се уређује
закључивање, обавезе, садржај и обим права и даље се
примјењују најдуже три мјесеца.
Члан 73.
(Примјена и рјешавање спорова)
(1) Овај уговор је обавезујући за стране које су га
потписале, као и за стране које му накнадно приступе.
(2) Спорове у вези са примјеном овог уговора који
нису ријешени арбитражом, рјешаваће надлежни суд у
Тузли.
Члан 74.
(Тумачење одредаба овог уговора)
(1) За тумачење одредаба и праћење примјене овог
уговора, потписници Уговора ће именовати комисију,
која је састављена од по два представника потписника
и која доноси Пословник о раду.
(2) Комисија за тумачење овог уговора обавља
сљедеће послове:
а) даје тумачење одредаба овог уговора;
б) прати извршавање и извјештава обје стране о
проведби и кршењу уговора;
ц) покреће инцијативу за измјене и допуне
Уговора.
(3) На захтјев једне од уговорних страна, комисија
из става (1) овог члана, обавезна је дати тумачење
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одредаба овог уговора, у року од осам дана од дана
пријема захтјева.
(4) Накнаду за рад у комисији члановима комисије
обезбјеђује послодавац, у складу са прописима.
(5) Тумачења одредаба Уговора од стране комисије
имају правну снагу и учинак Уговора
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 75.
(Важење и достављање уговора, ступање на снагу,
надзор над примјеном, број потписаних примјерака
и поступак закључивања новог уговора)
(1) Уговор се сматра закљученим даном потписивања,
закључује се на одређено вријеме, у трајању три
године и важи на подручју Тузланског кантона;
(2) Уговор се примјењује од дана потписивања,
осим у дијелу који се односи на плате, додатке на
плате, накнаде и друга материјална примања а који су
дефинисани члановима 23., 25., 28., 29. став (1) тачке
а), члан 31. и члан 42., који ће се примјењивати од
01.01.2022. године;
(3) Уговор се објављује у „Службеним новинама
Тузланског кантона“;
(4) Уговор је потписан у шест истовјетних
примјерака, од којих свака уговорна страна задржава
по два, а један примјерак доставља се Министарству за
рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона
и један надлежном органу, ради објаве у „Службеним
новинама Тузланског кантона“;
(5) Поступак закључивања новог уговора стране су
дужне отпочети најкасније три мјесеца прије истека
рока на који је уговор закључен.
За Синдикат полиције
Тузланског кантона
Предсједник Управног
одбора синдиката
Хасан Алић, с.р.
Број: 5-268/21
Тузла, 30.07.2021. године
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За Владу Тузланског кантона
Премијер Кантона

Кадрија Хоџић, с.р.
Број: 02/1-04-15761-1/21
Тузла, 30.07.2021. године

837

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020058 – ЈУ ОШ
„Јала“ Тузла, у дијелу распореда расхода из буџета
(Извор 10) у износу од 4.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
613200 - Издаци за енергију,
функционални код 0912
2.500,00 КМ
613300 - Издаци за комуникације и комуналне
услуге, функционални код 0912
1.500,00 КМ
у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
1.500,00 КМ
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007, функционални код 1011
2.500,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Јала“ Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-14769/21
Тузла,14.07.2021.године

838

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24030021 – ЈУ МС

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
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Рударска школа Тузла, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10), у износу од 200,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0006, функционални код 1011
200,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0922
200,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ МС Рударска школа Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14769-1/21
Тузла, 14.07.2021.године

839

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24030001 – ЈУ МСШ
Бановићи, у дијелу распореда расхода из буџета (Извор
10) у износу од 235,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
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на терет економскг кода:
611200 - Накнаде тошкова запослених,
субаналитика АА0006, функционални код 1011
235,00 КМ
у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005, функционални код 1030
162,00 КМ
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007, функционални код 1011
73,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ МСШ Бановићи.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14769-2/21
Тузла, 14.07.2021.године

840

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020039 – ЈУ ОШ
„Крека“ Крека, у дијелу распореда расхода из буџета у
износу од 1.448,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0001, функционални код 0912
840,00 КМ
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613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
				 функционални код 0912
608,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
1.448,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Крека“ Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-14769-3/21
Тузла, 14.07.2021.године

841

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24030020 – ЈУ Средња
музичка школа „Честмир Мирко Душек“ Тузла, у дијелу
распореда расхода из буџета ( Извор 10), у износу од
600,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге
функционални код 0922
600,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0922
600,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања
и науке и ЈУ Средња музичка школа „Честмир Мирко
Душек“ Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-14769-4/21
Тузла, 14.07.2021.године

842

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020074 – ЈУ ОШ
„Миричина“ Грачаница, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 120,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0004, функционални код 1020
120,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
120,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Миричина“ Грачаница.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-14769-5/21
Тузла, 14.07.2021.године
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844

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

843

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020030 – ЈУ ОШ
„Гнојница“ Лукавац, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 400,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0006, функционални код 1011
400,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
400,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Гнојница“ Лукавац.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14769-6/21
Тузла, 14.07.2021.године

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020091– ЈУ ОШ
„Сјењак“ Тузла у дијелу распореда расхода из буџета
(Извор 10), у износу од 1.760,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0006, функционални код 0912
1.760,00 КМ
			
		
у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
400,00 КМ
613700 - Издаци за текуће одржавање,
функционални код 0912
1.000,00 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услуге,
функционални код 0912
360,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Сјењак“ Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-14769-7/21
Тузла, 14.07.2021.године

845

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода у Буџету
Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020032 – ЈУ ОШ
„Шпионица“ Сребреник, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 1.300,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613700 - Издаци за текуће одржавање,
функционални код 0912
1.300,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
1.300,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Шпионица“ Сребреник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14769-8/21
Тузла, 14.07.2021.године

I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24030003 – ЈУ МСШ „
Хасан Кикић“ Градачац у дијелу распореда расхода из
буџета (извор 10) у износу од 3.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613200 - Издаци за енергију,
функционални код 0922

3.000,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0922
3.000,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ МСШ „Хасан Кикић“ Градачац.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-14769-9/21
Тузла, 14.07.2021.године

847

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

846

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020028 – ЈУ ОШ
„Пољице“ Лукавац, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 1.550,00 КМ.
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II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
614200 - Текући трансфери појединцима,
функционални код 0960
1.550,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
1,550,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Пољице“ Лукавац.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14769-10/21
Тузла, 14.07.2021. године

848

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24030012 – ЈУ МС
Електротехничка школа Тузла, у дијелу распореда
расхода из буџета (Извор 10) у износу од 950,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613200 - Издаци за енергију,
функционални код 0922

950,00 КМ

Utorak, 10. avgust 2021. god.

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0922
950,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ МС Електротехничка школа Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-14769-11/21
Тузла,14.07.2021.године

849

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020040 – ЈУ ОШ
„Миладије“ Тузла, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10), у износу од 700,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге Посебна накнада за подстицање рехабилитације и
запошљавања lica с инвалидитетом,
субаналитика АА0009,
функционални код 0912
700,00 КМ
		
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
700,00 КМ
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III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Миладије“ Тузла.

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

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

Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14769-13/21
Тузла, 14.07.2021.године

Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14769-12/21
Тузла, 14.07.2021. године

850

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 1/21
и 12/21), на потрошачком мјесту 24020001 – ЈУ ОШ
„Бановићи“ Бановићи, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 900,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0006, функционални код 1011
900,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
900,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Бановићи“ Бановићи .

851

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020004 – ЈУ ОШ
„Сеона“ Бановићи - Аљковићи, у дијелу распореда
расхода из буџета (Извор 10) у износу од 300,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
613100 - Путни трошкови,
функционални код 0912
100,00 КМ
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара
функционални код 0912
200,00 КМ
у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
200,00 КМ
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007,
функционални код 1011		
100,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Сеона“ Бановићи – Аљковићи.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14769-14/21
Тузла, 14.07.2021.године

852

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24030030 – ЈУ МСШ
Добој - Исток, у дијелу распореда расхода из буџета
(Извор 10) у износу од 2.100,00 КМ.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 14912/21
Тузла, 15.07.2021.године

853

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 10010002 – Служба
Скупштине Тузланског кантона, у дијелу распореда
расхода из буџета (Извор 10) у износу од 1.980,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:

II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:

на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0002, функционални код 0111
1.980,00 КМ

на терет економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге Посебна накнада за подстицање рехабилитације и
запошљавања лица са инвалидитетом, субаналитика
АА0009,
функционални код 0922
2.100,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005, функционални код 1030
1.980,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003,
функционални код 0922		
2.100,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ МСШ Добој Исток.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,

III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија и Служба Скупштине
Тузланског кантона.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 15030/21
Тузла, 15.07.2021.године

Utorak, 10. avgust 2021. god.

854

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 14010001 – Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, у дијелу
распореда расхода из буџета ( Извор 10 ), у износу од
3.960,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
611100 - Бруто плате и накнаде плате,
функционални код 0412
1.074,00 КМ
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007, функционални код 0412
924,00 КМ
613900 - Уговорене и друге посебне услуге,
функционални код 0412
1.962,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених, субаналитика
АА0005, функционални код 0412
3.960,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство
финансија
и
Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-15032/21
Тузла, 15.07.2021.године

855
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На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,

бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 14050001 – Кантонална
управа за шумарство, у дијелу распореда расхода из
буџета (извор 10), у износу од 1.020,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0006, функционални код 0412
960,00 КМ
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007, функционални код 0412
60,00 КМ
		
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005, функционални код 0412
1.020,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде и Кантонална управа за
шумарство.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-15032-1/21
Тузла, 15.07.2021.године

856

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
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2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24030012 – ЈУ МС
Електротехничка школа Тузла, у дијелу властитих
средстава (Извор 20) у износу од 2.000,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
611100 - Бруто плате и накнаде плата,
функционални код 0412
1.000,00 КМ
613700 - Издаци за текуће одржавање,
функционални код 0922
1.000,00 КМ
у корист економског кода:
613800 - Издаци осигурања, банкарских услуга и
услуга платног промета,
функционални код 0922
2.000,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ МС Електротехничка школа Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-15044/21
Тузла, 15.07.2021.године

857
Na osnovu ~lana 59. stav 1. Zakona o buxetima u
Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH‟
br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19
i 99/19), a u vezi sa ~lanom 42. stav (1) i stav (2) Zakona
o izvr{ewu Bud`eta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
(„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona‟, br. 1/21 i 12/21)
ministar finansija donosi

RJE[EWE

o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Utorak, 10. avgust 2021. god.

I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
(„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona‟, br. 1/21 i 12/21),
na potro{a~kom mjestu 24020037 – JU Druga osnovna
{kola Srebrenik, u dijelu rasporeda rashoda iz buxeta
(Izvor 10) u iznosu od 56,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na
sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0003, funkcionalni kod 0912		
56,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0007, funkcionalni kod 1011		
56,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{enja zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Druga
osnovna {kola Srebrenik.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u „Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona‟.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Broj: 07/1-11- 15050/21
Tuzla, 16.07.2021.godine

858

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси
РЈЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020031 – ЈУ Прва
основна школа Сребреник, у дијелу распореда расхода
из буџета (Извор 10) у износу од 2.800,00 КМ.

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613300 - Издаци за комуникацију и комуналне
услуге, функционални код 0912
2.800,00 КМ
у корист економског кода:
613900 - Уговорене и друге посебне услуге,
функционални код 0912
2.800,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ Прва основна школа Сребреник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 15050-1/21
Тузла, 16.07.2021.године

859

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020061 – ЈУ Прва
ОШ Живинице, у дијелу распореда расхода из буџета
(Извор 10) у износу од 1.100,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
1.100,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005, функционални код 1030
1.100,00 КМ
		
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ Прва ОШ Живинице.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-15050-2/21
Тузла, 16.07.2021.године

860

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020067 – ЈУ ОШ
„Шерићи“ Живинице, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 122,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007, функционални код 1011
122,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0005, функционални код 1030
122,00 КМ
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III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Шерићи“ Живинице.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 15050-3/21
Тузла, 16.07.2021.године

861

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020050 – ЈУ ОШ
„Брешке“ Брешке, Тузла, у дијелу распореда расхода из
буџета (Извор 10) у износу од 670,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0004, функционални код 1020		
670,00 КМ
у корист економских кодова:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0007, функционални код 1011		
100,00 КМ
613400 - Набавка материјала и ситног инвентара,
функционални код 0912
570,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Брешке“ Брешке, Тузла.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 15050-4/21
Тузла, 16.07.2021.године

862

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020007 – ЈУ ОШ
„Иван Горан Ковачић“ Градачац у дијелу распореда
расхода из буџета (извор 10) у износу од 138,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0002, функционални код 0912
138,00 КМ
у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
138,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Иван Горан Ковачић“ Градачац.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-15157/21
Тузла, 16.07.2021. године

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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863

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси
РЈЕШЕЊЕ
о унутрашњој прерасподјели расхода у Буџету
Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020057 – ЈУ ОШ
„Пасци“ Пасци, Тузла у дијелу распореда расхода из
буџета (извор 10) у износу од 640,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), на потрошачком мјесту 24020047 – ЈУ ОШ
„Брчанска Малта“ Тузла, у дијелу распореда расхода из
буџета (извор 10) у износу од 1.012,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613700 - Издаци за енергију,
функционални код 0912

1.012,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
1.012,00 КМ

на терет економског кода:
613200 - Издаци за енергију, функционални код 0912
640,00 КМ

III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Брчанска Малта“ Тузла.

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003, функционални код 0912
640,00 КМ

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

III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања и
науке и ЈУ ОШ „Пасци“ Пасци, Тузла.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-15157-1/21
Тузла, 16.07.2021. године

864

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 15157-2/21
Тузла,16.07.2021. године

865

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
расхода у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
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12/21), на потрошачком мјесту 24020009 – ЈУ ОШ
„Хамдија Крешевљаковић“ Камбери, Градачац у дијелу
распореда расхода из буџета (извор 10) у износу од
155,00 КМ.
II
Прерасподјела планираних расхода извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економског кода:
613200 - Издаци за енергију,
функционални код 0912

155,00 КМ

у корист економског кода:
611200 - Накнаде трошкова запослених,
субаналитика АА0003,
функционални код 0912
155,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужују се
Министарство финансија, Министарство образовања
и науке и ЈУ ОШ „Хамдија Крешевљаковић“ Камбери,
Градачац.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11- 15157-3/21
Тузла, 16.07.2021. године

Utorak, 10. avgust 2021. god.

II
Прерасподјела планираних издатака извршиће се на
сљедећи начин:
на терет економских кодова:
821200 - Набавка грађевина,
функционални код 0111

41.880,00 КМ

821300 - Набавка опреме,
функционални код 0111

100.000,00 КМ

у корист економских кодова:
821500 - Набавка сталних средстава
у облику права,
функционални код 0111
61.182,00 КМ
821600 - Реконструкција и инвестицијско
одржавање,
функционални код 0111
80.698,00 КМ
III
За реализацију овог Рјешења задужују се
Министарство финансија и Влада Тузланског кантона.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ”Службеним новинама Тузланског
кантона”.
Босна и Херцеговина
МИНИСТАР
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН				
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Ведран Лакић, дипл.ецц., с.р.
Број: 07/1-11-15209/21
Тузла, 19.07.2021.године,

867

866

На основу члана 59. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (”Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 и 99/19), а у вези са чланом 42. став (1) и став
(2) Закона о извршењу Буџета Тузланског кантона за
2021. годину (”Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 1/21 и 12/21) министар финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

о унутрашњој прерасподјели издатака
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
I
Одобрава се унутрашња прерасподјела планираних
издатака у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 1/21 и
12/21), Влади Тузланског кантона на потрошачком
мјесту 11010002 – Капитални издаци за кориснике
буџетских средстава у дијелу распореда расхода из
буџета у износу 141.880,00 КМ.

На основу члана 108. став (14) Закона о основном
одгоју и образовању - пречишћени текст („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 8/21 и 11/21),
министар образовања и науке Тузланског кантона
утврђује

КРИТЕРИЈЕ

о допуни Критерија о утврђивању услова на основу
којих се врши избор и именовање кандидата
за директора основне школе чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона
I
У Критеријима о утврђивању услова на основу којих
се врши избор и именовање кандидата за директора
основне школе чији је оснивач Скупштина Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
11/14) у тачци V на крају текста додаје се нова алинеја
д), која гласи:
„д) Изузетно, извјештај о надзору Министарства
из алинеје ц) ове тачке за лица која су се пријавила

Utorak, 10. avgust 2021. god.

на јавни конкурс за директора основне школе, а
тренутно обнашају функцију в.д. директора школе се
не сачињава.
II
Ови Критерији ступају на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-34-15274/21
Тузла, 22.7.2021. године

МИНИСТАР
Др.сци. Елвис Бараковић, с.р.

868

На основу члана 129. став (15) Закона о средњем
образовању и одгоју - пречишћени текст („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 10/20, 11/20, 8/21
и 11/21), министар образовања и науке Тузланског
кантона утврђује

КРИТЕРИЈЕ

о допуни Критерија о утврђивању услова на
основу којих се врши избор и именовање кандидата
за директора средње школе чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона
I
У Критеријима о утврђивању услова на основу којих
се врши избор и именовање кандидата за директора
средње школе чији је оснивач Скупштина Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, број:
11/14) у тачци V на крају текста додаје се нова алинеја
д), која гласи:
„д) Изузетно, извјештај о надзору Министарства из
алинеје ц) ове тачке за лица која су се пријавила на
јавни конкурс за директора средње школе, а тренутно
обнашају функцију в.д. директора школе се не
сачињава.”
II
Ови критерији ступају на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство образовања и науке
Број: 10/1-34-15283/21
Тузла, 22.7.2021. године
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МИНИСТАР
Др.сци. Елвис Бараковић, с.р.

На основу члана 67. став 3. Закона о организацији
органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине
(‘’Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’,
број: 35/5 ) и члана 7. став 2. Закона о новчаним
подршкама у пољопривреди и руралном развоју

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона’’, бр. 8/14, 2/16, 4/18 и 12/20), уз претходно
мишљење Комисије за пољопривреду, водопривреду
и шумарство Скупштине Тузланског кантона, број:
02-02-490-2/21 од 29.07.2021. године, министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ
ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ
НОВЧАНИХ ПОДРШКИ ПО МОДЕЛУ
ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ
Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки
по моделу осталих врста подршки („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 6/20), у члану 4., у ставу
(1), у тачци д) ријечи ‘’јавним емитерима’’ се замјењују
ријечју „телевизијама’’.
У ставу (3), број „30.000,00’’, се замјењује бројем
„20.000,00.’’
Члан 2.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у „Службеним новинама Тузланског кантона’’.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-015517-1/21
Тузла, 29.07.2021.године

М И Н И С Т А Р		

мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ., с.р.
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На основу члана 67. став 3. Закона о организацији
органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’,
број: 35/5) и члана 7. став 2. Закона о новчаним
подршкама у пољопривреди и руралном развоју
Тузланског кантона (‘’Службене новине Тузланског
кантона’’, бр. 8/14, 2/16, 4/18 и 12/20), уз претходно
мишљење Комисије за пољопривреду, водопривреду
и шумарство Скупштине Тузланског кантона, број:
02-02-491-2/21 од 29.07.2021. године, министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОСТВАРИВАЊУ НОВЧАНИХ ПОДРШКИ
ПО МОДЕЛУ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ
Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки
по моделу подршке производњи („Службене новине
Тузланског кантона“, број: 14/20), у члану 21., у
ставу (3) ријеч „јагодичасто’’, се замјењује ријечју
„крошњасто’’.
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Члан 2.
У члану 22., у ставу (2), иза тачке ф) додаје се нова
тачка г) и гласи:
„г) записник Пољопривредног завода о установљеној
површини насада и броју садница.’’
Иза става (2) додаје се нови став (3) и гласи:
„(3) Корисник путем општинске/градске службе
подноси захтјев Пољопривредном заводу за излазак
на терен ради утврђивања пољопривредне производње
најкасније 5 дана од дана заснивања насада јагодичастог
воћа, а најкасније до 15.10. текуће године.’’
Досадашњи став (3), постаје став (4).
Иза новог става (4) додаје се нови став (5) и гласи:
„(5) Општинска/градска служба доноси рјешење
након што кантонални пољопривредни инспектор
записнички утврди тачност података предочених у
документацији коју је корисник приложио и записник
достави општинској/градској служби.’’
Досадашњи став (4) постаје став (6).
Члан 3.
Члан 27. се мијења и гласи:
„Члан 27.
(Узгој расплодних јуница)
(1) Право на новчану подршку за узгој расплодних
јуница имају корисници – физичка лица који узгоје
најмање двије јунице у току године од телади из властитог
стада, с тим да служе за проширење властитог стада или
за продају на домаћем тржишту, ради репродукције.
(2) Јунице које оставља за даљи узгој обавезан
је задржати на властитом газдинству најмање три
године од дана подношења захтјева (клијент који прода
јуницу, обавезан је документацију о продаји и кретању
животиње чувати најмање три године), а у случају
угинућа или излучивања ради ремонта стада у току
године (максимално 30% стада), обавезан је посједовати
записник надлежне ветеринарске организације или
кантоналног ветеринарског инспектора.
(3) Приликом пријаве производње општинској
служби - старост расплодних јуница не може бити
мања од 14 мјесеци, нити већа од 26 мјесеци.
(4) Уз захтјев за исплату новчане подршке за узгој
расплодних јуница, корисник поред доказа из члана 4.
овог правилника доставља општинској/градској служби у
оригиналу или овјереној копији сљедећу документацију:
а) пасош за сваку јуницу на име клијента (доставља
се неовјерена копија, а оригинал мора имати на фарми),
б) пасош за мајку јунице на име клијента,
ц) потврду о проведеним обавезним мјерама
(доставља се неовјерена копија),
д) изјаву клијента о броју узгојених јуница на
газдинству са наведеним бројем ушних маркица за грла
која ће задржати за даљи узгој, а ако су продата, доказ о
продаји,
е) записник Пољопривредног завода о установљеном
узгоју расплодних јуница,

Utorak, 10. avgust 2021. god.

(5) Корисник најкасније до 30.09. текуће
године путем општинске/градске службе доставља
Пољопривредном заводу пријаву производње и копију
пасоша јуница за које подноси захтјев за новчану
подршку како би државни службеник сачинио записник.
(6) Захтјев са прописаном документацијом корисник
доставља општинској/градској служби најкасније до
31.10., текуће године.
(7) Општинска/градска служба рјешења и прописане
обрасце доставља Министарству одмах по доношењу
рјешења, а најкасније до 15.11. текуће године.’’
Члан 4.
Иза члана 36. Правилника додаје се ново поглавље
Е) и члан 36а. и гласи:
‟Е) ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА
Члан 36а.
(1) Право на новчану подршку за органску
производњу имају физичка и правна лица
цертифицирани органски произвођачи који остваре
производњу у години у којој врше цертифицирање/
рецертифицирање органске производње од овлаштене
цертификацијске куће као контролног тијела.
(2) Минимална површина за коју се може остварити
новчана подршка за органску биљну производњу из
става 1. овог члана је 0,1 ха за воћарске и повртларске
културе, 0,25 ха за ратарске културе и 300 м² за
повртларске културе и јагоде у заштићеном простору.
(3) Уз захтјев за исплату новчане подршке за органску
производњу, корисник поред доказа из члана 4. овог
правилника доставља општинској/градској служби у
оригиналу или овјереној копији сљедећу документацију:
а) записник овлаштене контролне организације о
заснованим површинама у систему органске
биљне
производње са унесеним подацима о катастарским
честицама, катастарској општини и биљним врстама,
б) копија цертификата, издатог од стране овлаштене
контролне организације за текућу годину,
ц) изјаву корисника о оствареној производњи у
текућој години.
(4) Захтјев са прописаном документацијом корисник
доставља општинској/градској служби најкасније до
31.10., текуће године.
(5) Општинска/градска служба рјешења и прописане
обрасце доставља Министарству одмах по доношењу
рјешења, а најкасније до 15.11. текуће године.
Члан 5.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеним новинама Тузланског кантона’’.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број: 04/1-11-015518-1/21
Тузла, 29.07.2021.године

М И Н И С Т А Р		

мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ., с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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IZJAVA
o broju uzgojenih junica
______________________________________ JMBG/IB ________________________________________
(Ime, ime oca i prezime/Naziv pravnog lica)
__________________________________ općina/grad ____________________ pod punom materijalnom i
(adresa/sjediše)
krivičnom odgovornošću izjavljujem da ću junice označene ušnim markicama broj ___________________
______________________________________________________________________________________
zadržati za dalji uzgoj, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i
ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po
modelu podrške proizvodnji, te da su podaci navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(Mjesto i datum)

__________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštenog lica)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
o ostvarenoj organskoj proizvodnji
______________________________________ JMBG/IB ________________________________________
(Ime, ime oca i prezime/Naziv pravnog lica)
__________________________________ općina/grad ____________________ pod punom materijalnom i
(adresa/sjediše)
krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam u ___________ godini ostvario proizvodnju _______________
______________________________________________ u površini od ____________________ m2 /ha,
(vrsta proizvodnje)
da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog
kantona i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu podrške proizvodnji, te da
su podaci navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(Mjesto i datum)

__________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštenog lica)
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На основу члана 67. став 3. Закона о организацији
органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’,
број: 35/5 ) и члана 7. став 2. Закона о новчаним
подршкама у пољопривреди и руралном развоју
Тузланског кантона (‘’Службене новине Тузланског
кантона’’, бр. 8/14, 2/16, 4/18 и 12/20), уз претходно
мишљење Комисије за пољопривреду, водопривреду
и шумарство Скупштине Тузланског кантона, број:
02-02-489-2/21 од 29.07.2021. године, министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНИ И И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОСТВАРИВАЊУ НОВЧАНИХ ПОДРШКИ ПО
МОДЕЛУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
Члан 1.
У Правилнику о остваривању новчаних подршки
по моделу капиталних улагања (“Службене новине
Тузланског кантона“ бр. 12/16, 17/17 и 14/20), члан 7.
се мијења и гласи:
„Члан 7.
(Изградња система протуградне заштите)
(1) Право на новчану подршку за капиталне
инвестиције за изградњу система протуградне заштите
има општина/град која је инсталирала системе
протуградне заштите и која испуњава опште и посебне
услове прописане овим правилником и Програмом.
(2) Новчана подршка се додјељује за максимално 12
набављених ракета по једном лансеру.
(3) Захтјев за новчану подршку подноси начелник/
градоначелник, односно надлежна општинска/градска
служба.
(4) Уз захтјев за исплату новчане подршке, општина/
град, најкасније до 30. септембра текуће године
поред доказа из члана 3. овог правилника доставља
општинској/градској служби у оригиналу или овјереној
копији сљедећу документацију:
а) порезну фактуру и фискални рачун као доказ о
набавци ракета,
б) уговор потписан са добављачем, доносно
овлаштеним дистрибутером,
ц) доказ о извршеном плаћању добављачу, односно
овлаштеном дистрибутеру.
(5) Општинска/градска служба рјешења и прописане
обрасце доставља Министарству одмах по доношењу
рјешења, а најкасније до 30.11. текуће године.
Министарство након извршене провјере, рјешења и
прописане обрасце, доставља Министарству финансија.’’
Члан 2.
Иза члана 8. Правилника, додаје се нови члан 8а. и
гласи:
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„Члан 8а.
(Суфинансирање набавке пластеника и високих
тунела)
(1) Право на новчану подршку за капиталне
инвестиције за суфинансирање набавке пластеника
и високих тунела има корисник који испуњава опште
и посебне услове прописане овим правилником и
Програмом и који набави пластеник минималне
површине 200 м2, односно високи тунел минималне
површине 700 м2.
(2) Уз захтјев за исплату новчане подршке корисник
најкасније до 31.октобра текуће године поред доказа
из члана 3. овог правилника доставља општинској/
градској служби у оригиналу или овјереној копији
сљедећу документацију:
а) порезну фактуру и фискални рачун (за правна
лица), односно отпремницу и фискални рачун (физичка
лица) као доказ о набавци пластеника/високог тунела,
б) изјаву овјерену од надлежног органа да купљени
пластеник/висок тунел неће отуђити у периоду од три
године од датума добијања новчане подршке,
ц) изјаву овјерену од надлежног органа да је
пластеник/високи тунел инсталиран на властитом
земљишту или земљишту узетом у закуп,
д) посједовни лист или земљишнокњижни извадак
као доказ о власништву над земљиштем на којем је
инсталиран пластеник/високи тунел, односно уговор
о закупу са роком трајања најмање три године након
инсталирања пластеника/високог тунела.
(3) Корисник може поднијети само један захтјев за
остваривање права на наведену врсту подршке.
(4) За финансирање преосталог дијела инвестиције
за које министарство није обезбиједило средства,
корисник обезбјеђује минимално 20% властитих
средстава, а преостали дио средстава може користити
средства других институција и организација, које
пружају финансијску подршку за набавку пластеника/
високих тунела.
(5) Комисија формирана рјешењем од стране
начелника/градоначелника размотриће захтјеве приспјеле
до 31. октобра текуће године, записнички констатовати да
ли корисници испуњавају услове за новчану подршку и
сачинити приједлог за остваривање новчане подршке.
(6) Општинска/градска служба рјешења и прописане
обрасце доставља Министарству одмах по доношењу
рјешења, а најкасније до 30.11. текуће године.
Министарство након извршене провјере, рјешења и
прописане обрасце, доставља Министарству финансија.“
Члан 3.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у “Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Број:04/1-11-015519-1/21
Тузла,29.07.2021.године

М И Н И С Т А Р		

мр.сц. Вахидин Смајловић,
дипл.инг.пољ., с.р.

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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IZJAVA
korisnika da plastenik/visoki tunel neće otuđiti

____________________________________ JMBG/IB _______________________________________
(Ime, ime oca i prezime/Naziv pravnog lica)
________________________________ općina/grad__________________ pod punom materijalnom i
(adresa/sjediše)
krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam u ______ godini kupio plastenik/visoki tunel, površine
___________ m2 , da isti neću otuđiti u periodu od tri godine od datuma dobijanja novčane podrške, da
sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog
kantona i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu kapitalnih
podrške proizvodnji,
ulaganja te
da su podaci navedeni u izjavi tačni.
_____________________
__________________________
(Mjesto i datum)
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštenog lica)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZJAVA
korisnika da je plastenik/visoki tunel instaliran na zemljištu

____________________________________ JMBG/IB _______________________________________
(Ime, ime oca i prezime/Naziv pravnog lica)
________________________________ općina/grad__________________ pod punom materijalnom i
(adresa/sjediše)
krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam u ______ godini kupio plastenik/visoki tunel, da je isti
instaliran na zemljištu, označenom kao k.č. broj __________, k.o. __________, koje je u mom
vlasništvu/posjedu, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i
ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po
ulaganja te da su podaci navedeni u izjavi tačni.
modelu kapitalnih
podrške proizvodnji,
_____________________
(Mjesto i datum)

__________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštenog lica)
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На основу члана 17., а у вези са члановима 14.,
27., 29., 30. и 31. Закона о заштити културне баштине
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 16/20)
и члана 4. Правилника о облику, садржају и начину
вођења Регистра добара баштине Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 7/21),
директор Завода доноси

РЈЕШЕЊЕ

о стављању потенцијалног добра баштине под
претходну заштиту Тузланског кантона
I Под претходну заштиту Тузланског кантона
ставља се непокретно потенцијално добро баштине
„Барутана на Градини“, које се налази у Граду Тузла
на локалитету Градина у Тузли, на к.ч. 3031, К.О. Тузла
II, Град Тузла, уписано као посјед Града Тузла у „Б
листу“ катастарско-књижног улошка с удјелом 1/1, а
које је претходно евидентирано у Листи потенцијалних
добара баштине Тузланског кантона Одлуком ЈУ
Завод за заштиту и коришћење културно-историјског
и природног наслијеђа Тузланског кантона број 03/23133/21 од 19.05.2021.године.
II Непокретно добро из тачке I овог рјешења састоји
се од двије куле опасане каменим бедемом.
III Утврђује се ширина заштитног појаса који
обухвата цијелу парцелу к.ч. 3031, дио парцеле к.ч.
3030/5 који се односи на дио прилазног пута и ширу
околину објекта Барутане и дио парцеле к.ч. 3030/1
који се односи на непосредну околину Барутане у
сјевероисточном дијелу парцеле, те дио узвишења
Градина, у средишњем дијелу парцеле, гдје се оправдано
претпоставља да се могу наћи добра баштине.
IV Ради заштите непокретног добра из тачке I овог
рјешења, које је запуштено и дјеломично оштећено
и урушено, предузеће се мјере заштите прописане
чланом 14. став (2) алинеје а), б), ц), д), ф), и) и ј)
Закона о заштити културне баштине („Службене
новине Тузланског кантона“, број: 16/20): истраживање
и препознавање на терену потенцијалног добра
баштине, евидентирање потенцијалног добра баштине,
валоризација и утврђивање статуса добра баштине,
упис добра баштине у регистар добара баштине,
спречавање уништавања, оштећења или скрнављења
те забрана сваке радње којом се непосредно или
посредно може измјенити или нарушити својство добра
баштине и конзервација, рестаурација, адаптација,
ревитализација, реконструкција, обнова те надзор над
интерполацијом унутар добра баштине.
V Без сагласности ЈУ Завод за заштиту и коришћење
културно-историјског
и
природног
наслијеђа
Тузланског кантона не могу се изводити радови на
непокретном добру из тачке I овог рјешења и у његовом
заштитном појасу.
VI Непокретно добро из тачке I овог рјешења
ставља се под претходну заштиту Тузланског кантона
до доношења одлуке Скупштине Тузланског кантона
из члана 23. Закона о заштити културне баштине

Utorak, 10. avgust 2021. god.

(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 16/20),
а најдуже 3 године од дана коначности овог рјешења.
VII По коначности овог рјешења исто се објављује
у „Службеним новинама Тузланског кантона“ и
непокретно добро из тачке I овог рјешења уписује се
у Регистар добара баштине, Листу добара баштине под
претходном заштитом Тузланског кантона.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ЈУ Завод за заштиту и коришћење
културно-историјског наслијеђа
Број: 02/19-165/21
Тузла, 15.06.2021. године

ДИРЕКТОР
Кемал Нуркић, с.р.
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На основу члана 20. Статута Кантоналне агенције за
приватизацију („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 5/12), члана 16. Закона о кантоналној агенцији
за приватизацију („Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, број: 3/97 и „Службене новине
Тузланског кантона, бр. 5/04 и 3/05) и Одлуке о давању
претходне сагласности Владе Тузланског кантона број:
02/1-04-14702/21 од 16.07.2021. године, Управни одбор
Кантоналне агенције за приватизацију, на сједници
одржаној 16.07.2021. године, донио је

ОДЛУКУ

о разрјешењу директора Кантоналне агенције
за приватизацију у Тузли
Члан 1.
Адмир Чавалић, дипл. оец разрјешава се дужности
директора Кантоналне агенције за приватизацију Тузла
са 16.07.2021. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Предсједник Управног одбора
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Kantonalna agencija za privatizaciju
Адмир Крпић, с.р.
Број: 03-301/2021
Тузла, 16.07.2021. године

874

На основу члана 20. Статута Кантоналне агенције за
приватизацију („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 5/12), члана 16. Закона о кантоналној агенцији
за приватизацију („Службене новине Тузланско
подрињског кантона”, број: 3/97 и „Службене новине
Тузланског кантона, бр. 5/04 и 3/05), Одлуке Владе

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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Тузланског кантона о давању претходне сагласности
број: 02/1-04-15158/21 од 16.07.2021. године, а у вези
са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине
(Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
број 12/03, 34/03 и 65/13) Управни одбор Кантоналне
агенције за приватизацију, на сједници одржаној
16.07.2021. године, донио је

ОДЛУКУ

о привременом именовању директора Кантоналне
агенције за приватизацију у Тузли
Члан 1.
Нихад Окановић, дипл. оец именује се на мјесто
вршиоца дужности директора Кантоналне агенције за
приватизацију Тузла, до окончања поступка на основу
којег ће се извршити именовање новог директора
Кантоналне агенције за приватизацију Тузла у складу
са законом, а најдуже три мјесеца, почев од 19.07.2021.
године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеним новинама Тузланског
кантона”.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Предсједник Управног одбора
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Kantonalna agencija za privatizaciju
Адмир Крпић, с.р.
Број: 03-304/2021
Тузла, 16.07.2021. године

875

Комисија за концесије Тузланског кантона, на 155.
сједници одржаној дана 07.07.2021. године, разматрајући
Студију техно-економске оправданости додјеле концесије
за кориштење воде из хидроакумулације „Сњежница“,
достављене од стране ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д.
Сарајево, на основу члана 15. Закона о концесијама
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 5/04, 7/05,
6/11, 1/13, 11/14, 14/17 и 10/18), чланова 11., 12., 13. и
14. Правила Комисије за концесије Тузланског кантона
и Документа о политици додјеле концесија на подручју
Тузланског кантона („Службене новине Тузланског
кантона“, број: 7/06), доноси сљедећу

ОДЛУКУ
ОДОБРАВА
СЕ
Студија
техно-економске
оправданости додјеле концесије за коришћење воде из
хидроакумулације „Сњежница“, достављене од стране
ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Комисија за концесије
Број: 20/1-21-14420/21
Тузла, 07.07.2021. године

Предсједник
Комисије за концесије
Дино Конаковић, с.р.

Broj 15 - Strana 2104

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Utorak, 10. avgust 2021. god.

Utorak, 10. avgust 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 15 - Strana 2105

„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“
broj: 15/2021

SADR@AJ
СКУПШТИНА
712. Аутентично тумачење члана 61. став (2)
тачка б) Закона о водама („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 11/08 и
12/20), број: 01-02-230-12/21 од 15.07.2021.
године
2021
713. Одлука о измјенама Одлуке о избору и
именовању чланова у стална и повремена
радна тијела Скупштине Тузланског
кантона, број: 01-02-211-2/21 од 15. 07.
2021. године
2021
714. Резолуција о заштити и унапрјеђењу
квалитета зрака у затвореном простору у
Тузланском кантону, број: 01-02-404-2/21
од 15.07.2021. године
2022
VLADA
715. Одлука о измјенама Програма распореда
средстава са потрошачке јединице
11010002-Капитални издаци за кориснике
буџетских средстава, број: 02/1-1111667/21 од 29. 06. 2021. године
2023
716.

Одлука о измјенама и допунама Програма
за субвенционисање дијела каматне
стопе привредним субјектима, санацију и
реструктурисање привредних субјеката,
помоћи привредним субјектима у потешкоћама и куповину дионица или удјела
у привредним друштвима из средстава
остварених у процесу приватизације и
депонованих код Развојне банке Федерације БиХ (средства на ESCROW рачуну),
број: 02/1-11-14234/21 од 06.07.2021. године 2024

717. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
методологији израде и доношења програма рада и извјештаја о раду Владе
Тузланског
кантона,
министарстава,
самосталних кантоналних управа и кантоналних управних организација, број:
02/1-04-14225/21 од 06.07.2021. године
2025

721. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 02/1-11-15028/21
од 16.07.2021. године (Министарство
финансија и Влада ТК)
2028
722. Рјешење о разрјешењу директора Кантоналне управе цивилне заштите Тузланског кантона, број: 02/1-30-19974/21 од
15.06.2021. године
2028
723. Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Кантоналне управе цивилне
заштите Тузланског кантона, број: 02/1-3019979/21 од 15.06.2021. године
2028
724. Рјешење о измјени Рјешења о постављењу
команданта, начелника и чланова Кантоналног штаба цивилне заштите, број: 02/130-13333/21 од 29.06.2021. године
2029
725. Рјешење о разрјешењу директора Кантоналне управе за инспекцијске послове
Тузланског кантона, број: 02/1-30-19982/21
од 15.06.2021. године
2029
726. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Кантоналне управе за
инспекцијске послове Тузланског кантона,
број: 02/1-30-19986/21 од 15.06.2021. године 2030
727. Рјешење о разрјешењу директора Завода
за пружање правне помоћи, број: 02/1-3022289/21 од 29.06.2021. године
2030
728. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Завода за пружање правне
помоћи, број: 02/1-30-22290/21 од
29.06.2021. године
2030
729. Рјешење о разрјешењу Управног одбора
Јавне установе Ветеринарски завод
Тузланског кантона, број: 02/1-04-12864/21
од 15.06.2021. године
2030
730. Рјешење о привременом именовању
Управног одбора ЈУ Ветеринарски завод
Тузланског кантона, број: 02/1-04-12865/21
од 15.06.2021. године
2031

718. Одлука о именовању Кантоналног савјета за науку и технологију, број: 02/1-3511180-2/21 од 06.07.2021. године
2026

731. Рјешење о разрјешењу Управног одбора
Завод за јавно здравство Тузланског
кантона, број: 02/1-33-12414/21 од
17.06.2021. године
2031

719. Одлука о одобравању средстава са позиције „Текућа резерва“-потрошачка јединица 11050001, број: 02/1-11-13250/21
од 22.06.2021. године (Рукометни клуб
„Коњух“ Живинице)
2027

732. Рјешење о привременом именовању Управног одбора Завода за јавно здравство
Тузланског кантона, број: 02/1-33-124141/21 од 17.06.2021. године
2031

720. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа
резерва“-потрошачка
јединица 11050001, број: 02/1-11-14069/21
од 06.07.2021. године (Друштво физичара
у ФБиХ)
2027

733. Рјешење о привременом именовању Управног одбора Кантоналне агенције за
приватизацију Тузланског кантона, број:
02/1-04-4897-1/21 од 22.06.2021. године
2032
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734. Рјешење о привременом именовању Управног одбора Јавне установе Одгојни
центар Тузланског кантона, број: 02/1-0420058/21 од 22.06.2021. године
2032
735. Рјешење о привременом именовању Управног одбора Јавне установе Музеј
источне Босне у Тузли, број: 02/1-3010246-3/21 од 29.06.2021. године
2032
736. Рјешење о привременом именовању Управног одбора Јавне установе Архив
Тузланског кантона, број: 02/1-30-108373/21 од 29.06.2021. године
2033
737. Рјешење о именовању Управног одбора
Јавне установе Универзитет у Тузли из
реда оснивача, број: 02/1-30-22442/21 од
29.06.2021. године
2033
738. Рјешење о привременом именовању Управног одбора Јавне установе Дом за дјецу без
родитељског старања Тузла, број: 02/1-0413716/21 од 01.07.2021. године
2033
739. Рјешење о привременом именовању Управног одбора Јавне установе Народно
позориште Тузла, број: 02/1-30-27047-6/20
од 13.07.2021. године
2033
740. Рјешење о привременом именовању члана Управног одбора ЈУ Дирекција
регионалних цеста Тузланског кантона,
број: 02/1-30-14935/21 од 16.07.2021. године 2034
741. Рјешење о привременом именовању Управног одбора Јавне установе Заштићени
пејзаж „Коњух“ Бановићи, број: 02/1-1914121/21 од 06.07.2021. године
2034
742. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Завод за одгој и образовање особа
са сметњама у психичком и тјелесном
развоју Тузла, број: 02/1-30-11882-1/21 од
15.06.2021. године
2034
743. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна музичка школа Тузла, број:
02/1-34-9989-4/21 од 15.06.2021. године
2035
744. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Крека“ Тузла, број:
02/1-30-11794-1/21 од 15.06.2021. године 2035
745. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Основна школа „Горња Тузла“ Тузла, број:
02/1-30-11892-1/21 од 15.06.2021. године
2035
746. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пасци“ Тузла, број:
02/1-30-12100-1/21 од 15.06.2021. године 2036
747. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Миладије“ Тузла, број:
02/1-30-12107-1/21 од 15.06.2021. године
2036
748. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Основна школа „Славиновићи“ Тузла, број:
02/1-30-12251-1/21 од 15.06.2021. године
2036
749. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Букиње“ Тузла, број:
02/1-34-12846-1/21 од 15.06.2021. године 2037
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750. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Брешке“ Тузла, број:
02/1-34-12846-4/21 од 15.06.2021. године 2037
751. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Мејдан“ Тузла, број:
02/1-34-12846-6/21 од 15.06.2021. године 2037
752. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Тушањ“ Тузла, број:
02/1-30-12170-1/21 од 17.06.2021. године 2037
753. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Јала“ Тузла, број: 02/134-13413-2/21 од 29.06.2021. године
2038
754. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Брчанска
Малта“ Тузла, број: 02/1-34-13571-5/21 од
29.06.2021. године
2038
755. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Нови Град“
Тузла, број: 02/1-34-13571-6/21 од
29.06.2021. године
2038
756. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Подриње“ Тузла, број:
02/1-34-13571-7/21 од 29.06.2021. године 2039
757. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хусино“ Тузла, број:
02/1-34-13571-8/21 од 29.06.2021. године 2039
758. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Солина“ Тузла, број:
02/1-34-13796-2/21 од 06.07.2021. године 2039
759. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Мрамор“ Тузла, број:
02/1-34-13796-8/21 од 06.07.2021. године 2040
760. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Липница“ Тузла, број:
02/1-34-13796-10/21 од 06.07.2021. године 2040
761. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Центар“ Тузла, број:
02/1-34-13796-11/21 од 06.07.2021. године 2040
762. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла, број:
02/1-34-13796-12/21 од 06.07.2021. године 2040
763. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ Центар за образовање и
васпитање и рехабилитацију слушања и
говора Тузла, број: 02/1-34-13796-20/21 од
06.07.2021. године
2041
764. Рјешење о разрјешењу члана привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Доборовци“
Доборовци, Грачаница, број: 02/1-3419969/21 од 15.06.2021. године
2041
765. Рјешење о именовању члана привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Доборовци“
Доборовци, Грачаница, број: 02/1-3419969-1/21 од 15.06.2021. године
2041
766. Рјешење о разрјешењу
привременог
Школског одбора ЈУ Основна школа
„Доборовци“ Доборовци, Грачаница, број:
02/1-34-13279/21 од 22.06.2021. године
2042
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767. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Основна школа „Стјепан Поље“ Стјепан
Поље, Грачаница, број: 02/1-30-11640-1/21
од 06.07.2021. године
2042

782. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Раинци Горњи“
Раинци Горњи, Калесија, број: 02/1-3413796-15/21 од 06.07.2021. године
2047

768. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Малешићи“
Малешићи, Грачаница, број: 02/1-3413796-21/21 од 06.07.2021. године
2042

783. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Вуковије“
Вуковије, Калесија, број: 02/1-34-1379619/21 од 13.07.2021. године
2047

769. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Хасан Кикић“
Грачаница, број: 02/1-34-13796-22/21 од
06.07.2021. године
2043

784. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Основна школа „Добошница“ Добошница,
Лукавац, број: 02/1-34-12846-7/21 од
15.06.2021. године
2047

770. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Џакуле“ Џакуле,
Грачаница, број: 02/1-34-13796-23/21 од
06.07.2021. године
2043

785. Рјешење о разрјешењу члана привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Лукавац
Град“ Лукавац, број: 02/1-34-13796/21 од
01.07.2021. године
2047

771. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Основна музичка
школа Грачаница, број: 02/1-34-1379628/21 од 13.07.2021. године
2043

786. Рјешење о именовању члана привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Лукавац Град“
Лукавац, број: 02/1-34-13796-1/21 од
01.07.2021. године
2048

772. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Хумци“ Хумци, Челић,
број: 02/1-34-9256-1/21 од 15.06.2021. године 2044

787. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Пурачић“ Пурачић,
Лукавац, број: 02/1-30-12181-1/21 од
06.07.2021. године
2048

773. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Рапатница“ Рапатница,
Сребреник, број: 02/1-30-11763-1/21 од
15.06.2021. године
2044
774. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ
Основна
школа
„Шпионица“,
Шпионица, Сребреник, број: 02/1-3011846-1/21 од 06.07.2021. године
2044

788. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Турија“ Турија,
Лукавац, број: 02/1-34-13796-5/21 од
06.07.2021. године
2048
789. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Сапна“ Сапна, број:
02/1-34-12846-9/21 од 15.06.2021. године 2049

775. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Дубоки Поток“,
Дубоки Поток, Сребреник, број: 02/1-3011904-1/21 од 06.07.2021. године
2044

790. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Ђурђевик“ Ђурђевик,
Живинице, број: 02/1-34-12846-5/21 од
22.06.2021. године
2049

776. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Тиња“, Тиња,
Сребреник, број: 02/1-34-13796-13/21 од
06.07.2021. године
2045

791. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Дубраве“ Дубраве,
Живинице, број: 02/1-30-12461-1/21 од
06.07.2021. године
2049

777. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Друга основна школа
Сребреник, број: 02/1-30-13796-25/21 од
06.07.2021. године
2045

792. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Вишћа“ Вишћа,
Живинице, број: 02/1-34-13796-7/21 од
06.07.2021. године
2050

778. Рјешење о разрјешењу предсједника
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Сладна“ Сладна, Сребреник, број: 02/134-13796-30/21 од 13.07.2021. године
2045

793. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Друга основна школа
Живинице, број: 02/1-34-13796-9/21 од
06.07.2021. године
2050

779. Рјешење о именовању предсједника
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Сладна“ Сладна, Сребреник, број: 02/134-13796-31/21 од 16.07.2021. године
2046

794. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Шерићи“
Шерићи, Живинице, број: 02/1-30-1379626/21 од 06.07.2021. године
2050

780. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Мемићи“ Мемићи,
Калесија, број: 02/1-30-12136-1/21 од
15.06.2021. године
2046

795. Рјешење
о
разрјешењу
чланова
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Живинице Горње“ Живинице Горње,
Живинице, број: 02/1-34-13715-1/21 од
13.07.2021. године
2051

781. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Тојшићи“ Тојшићи,
Калесија, број: 02/1-30-11525-1/21 од
06.07.2021. године
2046

796. Рјешење
о
именовању
чланова
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Живинице Горње“ Живинице Горње,
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Живинице, број: 02/1-34-13715-2/21 од
13.07.2021. године
2051
797. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Основна школа „Клокотница“ Клокотница,
Добој Исток, број: 02/1-34-13413-3/21 од
29.06.2021. године
2051

Utorak, 10. avgust 2021. god.

812. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Гимназија „Исмет Мујезиновић“ Тузла, број:
02/1-30-12162-1/21 од 15.06.2021. године
2056
813. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Туристичко-угоститељска школа Тузла, број:
02/1-30-12187-1/21 од 15.06.2021. године
2056

798. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Основна школа „Бријесница“ Бријесница
Велика, Добој Исток, број: 02/1-34-134134/21 од 29.06.2021. године
2051

814. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња саобраћајна
школа Тузла, број: 02/1-30-12324-1/21 од
15.06.2021. године
2056

799. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Основна школа „Хасан Кикић“ Градачац,
број: 02/1-34-13413-5/21 од 29.06.2021. године 2052

815. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња
рударска школа Тузла, број: 02/1-34-135713/21 од 29.06.2021. године
2057

800. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Иван Горан Ковачић“
Градачац, број: 02/1-34-13413-6/21 од
29.06.2021. године
2052
801. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Муса Ћазим
Ћатић“ Зелиња Доња, Градачац, број: 02/134-6114-1/21 од 29.06.2021. године
2052
802. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Основна школа „Едхем Мулабдић“
Међиђа Доња, Градачац, број: 02/1-3012401-1/21 од 06.07.2021. године
2053
803. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Др. Сафвет-бег
Башагић“ Градачац, број: 02/1-34-130411/21 од 06.07.2021. године
2053
804. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Мехмед-бег
Капетановић Љубушак“ Срнице Доње,
Градачац, број: 02/1-34-13796-4/21 од
06.07.2021. године
2053
805. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Кладањ“
Кладањ, број: 02/1-30-13286-1/21 од
06.07.2021. године
2054
806. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ ОШ „Ступари“
Ступари, Кладањ, број: 02/1-34-1379614/21 од 06.07.2021. године
2054
807. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ „Гривице“ Бановићи, број:
02/1-34-13796-27/21 од 13.07.2021. године 2054
808. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња хемијска школа Тузла,
број: 02/1-30-11793-1/21 од 15.06.2021. године 2055
809. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Средња економско-трговинска школа
Тузла, број: 02/1-30-11801-1/21 од
15.06.2021. године
2055
810. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња машинска школа Тузла,
број: 02/1-30-12073-1/21 од 15.06.2021. године 2055
811. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Тузла, број:
02/1-30-12113-1/21 од 15.06.2021. године 2055

816. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Средња медицинска
школа Тузла, број: 02/1-34-13796-3/21 од
06.07.2021. године
2057
817. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња
грађевинско-геодетска школа Тузла, број:
02/1-34-13796-16/21 од 06.07.2021. године 2057
818. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ Средња музичка школа
„Честмир Мирко Душек“ Тузла, број: 02/134-13796-18/21 од 06.07.2021. године
2058
819. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња
електротехничка школа Тузла, број: 02/130-13796-24/21 од 06.07.2021. године
2058
820. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Сапна, број:
02/1-30-11768-1/21 од 15.06.2021. године 2058
821. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња школа Бановићи, број:
02/1-30-12135-1/21 од 15.06.2021. године
2058
822. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња школа Живинице, број:
02/1-34-12846/21 од 15.06.2021. године
2059
823. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ Гимназија Живинице, број:
02/1-34-13796-17/21 од 06.07.2021. године 2059
824. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа „Муса Ћазим
Ћатић“ Кладањ, број: 02/1-34-12846-8/21
од 15.06.2021. године
2059
825. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња школа Лукавац, број:
02/1-34-12846-2/21 од 15.06.2021. године
2060
826. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска
школа Лукавац, број: 02/1-34-12846-3/21
од 15.06.2021. године
2060
827. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња
електро-машинска школа Лукавац, број:
02/1-34-13571-2/21 од 29.06.2021. године 2060
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828. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња школа Калесија, број:
02/1-34-13413-1/21 од 29.06.2021. године
2061
829

Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Гимназија „Мустафа
Новалић“ Градачац, број: 02/1-34-13571/21
од 29.06.2021. године
2061

830. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Гимназија „Др.
Мустафа Камарић“ Грачаница, број: 02/134-13571-1/21 од 29.06.2021. године
2061
831. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња
школа Грачаница, број: 02/1-34-13571-4/21
од 29.06.2021. године
2062
832. Рјешење о именовању Школског одбора ЈУ
Мјешовита средња школа Добој Исток, број:
02/1-30-11642-1/21 од 06.07.2021. године
2062
833. Рјешење о именовању Школског одбора
ЈУ Мјешовита средња школа Челић, број:
02/1-30-12400-1/21 од 06.07.2021. године 2062
834. Рјешење о именовању привременог
Школског одбора ЈУ Мјешовита средња
школа Сребреник, број: 02/1-34-137961/21 од 06.07.2021. године
2063
835. Програм распореда средстава са потрошачке јединице 11010002-Капитални
издаци за кориснике буџетских средстава
за 2021. годину, број: 02/1-11-15213/21 од
19.07.2021. године
2063
836. Колективни уговор за полицијске службенике Мнистарства унутрашњих послова
Тузланског кантона, број: 02/1-04-157611/21 од 30.07.2021. године
2072
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
837. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769/21 од
14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Јала“ Тузла) 2083
838. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-1/21 од
14.07.2021. године (ЈУ МС Рударска школа
Тузла)
2083
839. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-2/21 од
14.07.2021. године (ЈУ МСШ Бановићи)
2084
840. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-3/21 од
14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Крека“ Тузла) 2084
841. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-4/21 од
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14.07.2021. године (ЈУ Средња музичка
школа „Честмир Мирко Душек“ Тузла)
2085
842. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-5/21 од
14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Миричина“
Грачаница)
2085
843. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-6/21 од
14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Гнојница“
Лукавац)
2086
844. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-7/21 од
14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Сјењак“ Тузла) 2086
845. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-8/21 од
14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Шпионица“
Сребреник)
2086
846. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-9/21
од 14.07.2021. године (ЈУ МСШ „Хасан
Кикић“ Градачац)
2087
847. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-10/21
од 14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Пољице“
Лукавац)
2087
848. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона
за 2021. годину, број: 07/1-11-1476911/21 од 14.07.2021. године (ЈУ МС
Електротехничка школа Тузла)
2088
849. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-12/21 од
14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Миладије“
Тузла)
2088
850. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-13/21 од
14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Бановићи“
Бановићи)
2089
851. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14769-14/21
од 14.07.2021. године (ЈУ ОШ „Сеона“
Бановићи-Аљковићи)
2089
852. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-14912/21 од
15.07.2021. године (ЈУ МСШ Добој Исток) 2090
853. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15030/21 од
15.07.2021. године (Служба Скупштине ТК) 2090
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854. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона
за 2021. годину, број: 07/1-11-15032/21
од 15.07.2021. године (Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде) 2091

866. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
издатака у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15209/21 од
19.07.2021. године (Влада ТК)
2096

855. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15032-1/21 од
15.07.2021. године (Кантонална управа за
шумарство)
2091

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

856. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15044/21 од
15.07.2021. године (ЈУ МС Електротехничка
школа Тузла)
2091
857. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15050/21 од
16.07.2021. године (ЈУ Друга основна
школа Сребреник)
2092

867. Критерији о допуни Критерија о
утврђивању услова на основу којих се
врши избор и именовање кандидата за
директора основне школе чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона, број:
10/1-34-15274/21 од 22.07.2021. године
2096
868. Критерији о допуни Критерија о
утврђивању услова на основу којих се
врши избор и именовање кандидата за
директора средње школе чији је оснивач
Скупштина Тузланског кантона, број:
10/1-34-15283/21 од 22.07.2021. године
2097

858. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15050-1/21
од 16.07.2021. године (ЈУ Прва основна
школа Сребреник)
2092

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

859. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15050-2/21 од
16.07.2021. године (ЈУ Прва ОШ Живинице) 2093

869. Правилник о измјени Правилника о
остваривању новчаних подршки по
моделу осталих врста подршки, број: 04/111-015517-1/21 од 29.07.2021. године
2097

860. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15050-3/21
од 16.07.2021. године (ЈУ ОШ „Шерићи“
Живинице)
2093

870. Правилник о измјенама и допунама Правилника о остваривању новчаних подршки
по моделу подршке производњи, број: 04/111-015518-1/21 од 29.07.2021. године
2097

861. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15050-4/21
од 16.07.2021. године (ЈУ ОШ „Брешке“
Брешке, Тузла)
2094
862. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15157/21 од
16.07.2021. године (ЈУ ОШ „Иван Горан
Ковачић“ Градачац)
2094
863. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15157-1/21
од 16.07.2021. године (ЈУ ОШ „Пасци“
Пасци, Тузла)
2095
864. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15157-2/21
од 16.07.2021. године (ЈУ ОШ „Брчанска
Малта“ Тузла)
2095
865. Рјешење о унутрашњој прерасподјели
расхода у Буџету Тузланског кантона за
2021. годину, број: 07/1-11-15157-3/21
од 16.07.2021. године (ЈУ ОШ „Хамдија
Крешевљаковић“ Камбери, Градачац)
2095

871. Правилник о измјени и допуни Правилника о остваривању новчаних подршки по
моделу капиталних улагања, број: 04/1-11015519-1/21од 29.07.2021. године
2100
ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ
НАСЛИЈЕЂА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
872. Рјешење о стављању потенцијалног
добра баштине под претходну заштиту
Тузланског кантона, број: 02/19-165/21 од
15.06.2021. године
2102
КАНТОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЈУ
873. Одлука о разрјешењу директора Кантоналне агенције за приватизацију у Тузли,
број: 03-301/2021 од 16.07.2021. године
2102
874. Одлука о привременом именовању директора Кантоналне агенције за приватизацију
у Тузли, број: 03-304/2021 од 16.07.2021.
године
2102
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КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ
875. Одлука, број: 20/1-21-14420/21 од 07.07.
2021. године (ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д.
Сарајево)
2103
ОГЛАСНИ ДИО
ОГЛАС О ПОСТАВЉЕЊУ
ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА
241. Оглас Оp{tinskog суда у Тузли о постављењу привременог заступника у особи
Тахиба Бајрамовић, адвокат из Тузле (број:
32 0 П 323695 17 П)
242. Оглас Оp{tinskog суда у Тузли о
постављењу привременог заступника у
особи Нихада Смајића, адвоката из Тузле
(број: 32 0 П 391237 20 П)
243. Оглас Оp{tinskog суда у Тузли о
постављењу привременог заступника у
особи Един (Сулејман) Хоџић, адвокат из
Тузле (број: 32 0 П 392559 20 П)
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244. Оглас Оp{tinskog суда у Тузли о
постављењу привременог заступника у
особи Бешић Сенад, адвокат из Тузле
(број: 32 0 П 388669 20 П)

II

245. Оглас Оp{tinskog суда у Градачцу о
постављењу привременог заступника у
особи Скендеровић Мирсаде, адвоката из
Градачца (број: 28 0 П 074663 20 П)

II

246. Оглас Оp{tinskog суда у Лукавцу о
постављењу привременог заступника у
личности Рефике Јарамаз, адвоката из
Добоја (број: 126 0 П 206580 19 П)

II

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ
I

I

I

247. Оглас о оглашавању дипломе неважећом
на име Илија Копчић

III

248. Оглас о оглашавању индекса неважећим
на име Харун Дјана

III

249. Оглас о оглашавању индекса неважећим
на име Саша Пуљизовић

III
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Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: sekretar Skup{tine Enisa Hasanagi} - Telefon
035 / 252-565, - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i unaprijed u korist ra~una: NLB Banka
d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa MAKSI PLUS d.o.o., Tuzla, Ive Andri}a 45,
telefon: 062 900 127 - Za {tampariju: Amel Smajlovi}
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OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 391237 20 P
Tuzla, 15.02.2021. godine

OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 323695 17 P
Tuzla, 13.07.2021. godine
Općinski sud u Tuzli, sudija Rukija Jusupović, na
osnovu člana 298 Zakona o parničnom postupku, dana
13.07.2021.godine izdao je

OGLAS
U predmetu Općinskog suda u Tuzli broj 32 0 P 323695
17 P, u pravnoj stvari tužiteljice Adrović Jovana rođeno
Todorović, kći Nenada iz Tuzle, ulica Bosne Srebrene
b.b, lamela 1/6, zastupana po Mirsadi Božanović i Tatjani
Gajić, advokatima iz ZAK M. Božanović – T. Gajić iz Tuzle,
protiv tuženog Adrović Admira sin Hase iz Tuzle, ulica
Veljka Lukića 190, trenutno nastanjen na adresi Fischau 19
75323 bad Wildbad OT Calmnbach Republika Njemačka,
trenutno nepoznatog boravišta na obje adrese, radi razvoda
braka i odluke s kim će zajedničko dijete živjeti, i odluke
o interesima mldb. djeteta, vsp.10.000,00 KM, sud je
tuženom postavio privremenom zastupnika u osobi Tahiba
Bajramović advokat iz Tuzle, Tržni centar Sjenjak, Bulevar
15 Maja, prizemlje, 111-A.
Prema članu 927. stav 2. Zakona o parničnom
postupku, privremeni zastupnik obavljat će prava i dužnosti
u tom svojstvu sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne
pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staraoca.
Ovaj oglas se objavljuje u „Službenim novinama
Federacije BiH“ i „Službenima novinama Tuzlanskog
kantona“ i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Tuzli.
Sudija
Rukija Jusupović
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OPĆINSKI SUD U TUZLI, sudija Damir Baraković, u
pravnoj stvari tužitelja Suad M. Suljić iz Tuzle, Brdo Čikma
28, zastupan po punomoćniku mr. Sabini Husejnagić,
advokatu iz Tuzle, protiv tuženih Danijela Kukarić vlasnica
DSO „K&C“ Filipa Kljajića 22 i Emir Hadžić, radno mjesto
DSO „K&C“, Filipa Kljajića 22, Tuzla, radi naknade štete
zbog klevete, vrijednost spora 2000,00 KM, van ročišta
dana 21.06.2021. godine, donio je slijedeći:
		

OGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
U ovoj pravnoj stvari Rješenjem ovog suda broj 32 0
P 391237 20 P od 21.06.2021. godine, a temeljem odredbe
člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku
tuženom Emiru Hadžiću, koji je nepoznatog prebivališta/
boravišta, sud je za privremenog zastupnika postavio
Nihada Smajića, advokata iz Tuzle.
Prema članu 297. stav 2. ZPP-a, postavljeni privremeni
zastupnik obavljat će prava i dužnosti u tom svojstvu sve
dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom,
odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je
postavio staraoca.
Ovaj oglas se objavljuje u „Službenim novinama
Federacije BiH“, „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“
i na oglasnoj ploči Općinskog suda Tuzla.
Sudija
Damir Baraković
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI                                                                                                     
Broj: 32 0 P 392559 20 P
Tuzla, 12.07.2021. godine
Općinski sud u Tuzli, sudija Šejla Ćatić, u pravnoj stvari
tužitelja Selimović Esad, sin Osmana iz Tuzle, Dobrnja do
br. 270, kojeg zastupa punomoćnik Zukić Idriz, advokat iz
Tuzle, protiv tuženih 1. Razić (Nurija) Pašaga iz Tuzle, ul.
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15. maja br. 4, 2. Razić (Akif) Nedžad iz Tuzle. M. Tuta br.
84, 3. Ferizović (Sead) Muhamed iz Tuzle, Stupine B-3,
4. Karahodzić Husein iz Tuzle, Miroslava Krleže br. 25,
5. Karahodžić Enver iz Tuzle, Miroslava Krleže br. 25, 6.
Fazlić rođ. Karahodžić Envera iz Mramora, 26. augusta
br. 2, 7. Dizdarević (Akif) Edin iz Tuzle, ZAVNOBIH br.
13, 8. Razić rođ. Rašidović Nevresa iz Tuzle, Maršala Tita
br. 84, 9. Razić (Akif) Nedžad iz Tuzle, Maršala Tita br.
84, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00, dana
12.07.2021. objavljuje slijedeći:

Ytorak, 10. avgust 2021. god.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva
prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve
dok se tuženi ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio
staraoca.
O postavljanju privremenog zastupnika sud će izdati
oglas koji će se objaviti u Službenim novinama Federacije,
službenom listu Kantona i putem oglasne table suda.
Sudija
Šejla Ćatić

OGLAS
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o postavljanju privremenog zastupnika
Tuženom Ferizović (Sead) Muhamedu, postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Edin (Sulejman) Hodžić,
advokata iz Tuzle, Maršala Tita 52.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva
prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve
dok se tuženi ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio
staraoca.
O postavljanju privremenog zastupnika sud će izdati
oglas koji će se objaviti u Službenim novinama Federacije,
službenom listu Kantona i putem oglasne table suda.
Sudija
Šejla Ćatić
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 388669 20 P
Tuzla, 27.07.2021. godine
Općinski sud u Tuzli, sudija Šejla Ćatić, u pravnoj stvari
tužitelja JP „Elektroprivreda” BiH d.d. Sarajevo, Podružnica
Termoelektrana „Tuzla” Tuzla, protiv tuženog 1. Lučić Ilije iz
Živinica, ul. Alije Izetbegovića 15 A, 2. Lučić Ante iz Živinica,
ul. Pavičići bb, Barice, 3. Tadić Lucije iz Živinica, ul. Prva
ulica br. 218, 4. Pavičić Ane iz Zagreba, ul. Mostarska br.
2, Sesvete, Soblinec, 5. Kovačević Ruže iz Ljubača br.
77, 6. Kovačević Ljilje iz Ljubača, koja boravi na adresi
Eisenstrasse 65, 81675 Munchen, Njemačka, 7. Kovačević
Marko iz Ljubača, koji boravi na adresi Mostarska broj 2,
Soblinec 10360 Sesvete, Hrvatska, 8. Kovačević Šime iz
Sarajeva, ul. Dobrnjske bolnice br. 13/3, 9. Omerašević
Marice iz Tuzle, ul. Ljubače do broja 41., 10. Kovačević
Andrije iz Tuzle, ul. Ljubače do broja 41., 11. Kovačević
Kate nepoznatog prebivališta, 12. Tomić Stjepana iz Tuzle,
Donji Bistarac bb, 13. Tomić Marka iz Tuzle, Donji Bistarac
bb, i 14. Tomić Rudolfa, iz Tuzle, Donji Bistarac bb, radi
utvrđenja uknjižbe, v. sp. 1.000,00 KM, dana 27.07.2021.
objavljuje slijedeći:

OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika
Tuženoj Kovačević Kati, postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Bešić Senad, advokat iz Tuzle, ul.
Maršala Tita br. 36.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj : 28 0 P 074663 20 P
Gradačac, 09.06.2021. godine

O G L A S
Općinski sud u Gradačcu, sudija Gradaščević Emina
u pravnoj stvari tužitelja Stevanović Predraga sina Sretena
iz Gradačca, koga zastupa punomoćnik Begović Kemal,
advokat iz Gradačca, protiv tuženih Husić Mehe sina
Ahmeta, Sokoljak Mehmeda sina Husejna i Srebrenković
Abdulaha sina Abdulaha svi iz Gradačca i Srebrenković
Abdulaha sina Nazifa iz Bosanskog Šamca koji su sada
nepoznatog boravišta radi utvrđenja prava vlasništva
postavio je tuženima Husić Mehi, sinu Ahmeta, Sokoljak
Mehmedu sina Husejna, Srebrenković Abdulahu sin
Abdulaha i Srebrenković Abdulahu sin Nazifa, koji su sada
nepoznatog boravišta privremenog zastupnika u osobi
Skenderović Mirsade, advokata iz Gradačca, jer je boravište
tih tuženih nepoznato, a oni nemaju punomoćnika i zato što
bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika
dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice.
(čl. 296. st.l. i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku).
Postavljeni privremeni zastupnik ima u ovom postupku
sva prava i obaveze zakonskog zastupnika. Ta prava i
dužnosti privremeni zastupnik će obavljati sve dok se tuženi
ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio
staratelja.
Sudija,
Gradaščević Emina
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ОПШТИНСКИ СУД У ЛУКАВЦУ
Број: 126 0 П 206580 19 П
Лукавац, 28.7.2021. године
Општински суд у Лукавцу по судији Бојану Ђедовцу
на основу члана 298. Закона о парничном постуку
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”
број 53/03,73/05,19/06 и 98/15) дана 28.7.2021. године
издао је

Utorak, 10. avgust 2021. god.
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ОГЛАС
У предмету Општинског суда у Лукавцу број 126 0
П 206580 19 П, у правној ствари тужитељице Љиљане
Божић-Булајић из Добоја, улица Живојина Мишића
57/64, заступана по пуномоћнику Цвијети Пантић,
адвокату из Станара против тужених 1. Бориславке
Недић рођ. Божић из Пурачића, општина Лукавац, 2.
Владимира Божића из Добоја, улица Колубарска 22,
3. Милорада Божића из Пурачића, општина Лукавац,
4. Ненада Божића из Пурачића, општина Лукавац, 5.
Уроша Божића из Пурачића, општина Лукавац, 6. Видака
Сарафијановића из Добоја, ул. Краља Александра 154/5,
7. Дејана Никића из Тузле, Горња Липница, насеље
Карињача, 8. Драгана Никића из Загреба, Дубраве, 9.
Цвијете Јовичић из Петрова, насеље Јовичићи, (законски
насљедници умрлог Михаила Божића сина Јове) 10.
Драгице Божић из Лукавца, ул. Исмета Мујезиновића
11, 11. Младена Михајловића из Добоја, ул. Добојских
бригада 395, насеље Усора (законски насљедници
умрлог Павла Мишковића сина Васе) 12. Ратка Божића
сина Ђорђа из Пурачића, општина Лукавац, 13. Бранка
Божића, сина Ђорђа из Пурачића, општина Лукавац,
14. Ранка Божића, сина Ђорђа из Пурачића, општина
Лукавац, 15. Радислава Божића сина Ђорђа из Гацка,
ул. Краљице Јелене број 13, (а исти су дјеца – законски
насљедници умрлог Ђорђа Божића сина Стојана и
умрле Јелке Божић) 16. Драгице Цвијановић рођ. Божић
из Петрова, Кртова1, 17. Зоре Благојевић рођ. Божић из
Пурачића, општина Лукавац, 18. Славице Богдановић
рођ. Божић из Добоја, ул. Краља Александра 197,
19. Драге Божића из Пурачића, општина Лукавац,
(законски насљедници умрлог Неде Божића сина
Стојана), 20. Јеле Илић, непознатног пребивалишта, 21.
Јефрема Божића, непознатог пребивалишта (законски
насљедници умрлог Саве Божића сина Стојана), 22.
Александре Божић из Добоја, ул. Филипа Вишњића
3/16, 23. Александра Божића из Добоја, ул. Филипа
Вишњића 3/16, 24. Горјана Божића из Добоја, ул. Филипа
Вишњића 3/16, (законски насљедници умрлог Илије
Божића сина Стојана), 25. Биљане Ђурић рођ. Божић
из Брчког, ул. Штросмајерова 13, 26. Биљана Божића
из Брчког, ул. Бакије Селимовића б.б., Ново насеље
Ивици, 27. Југослава Божића из Брчког, Плазуље б.б.,
28. Горана Божића из Брчког, Плазуље б.б., (законски
насљедници умрлог Младена Божића сина Стојана),
29. Младена Божића из Пурачића, општина Лукавац,
30. Душка Божића из Сочковца, Карановац, Липовац
37, 31. Озренка Божића из Добоја, ул. Карађорђева
51/27, (насљедници иза умрле Миљане Божић и умрлог
Стојана Божића сина Стојана), 32. Винка Михајловића,
непознатог пребивалишта (законски насљедник умрле
Радојке Михајловић рођ. Божић кћи Стојана), 33. Бране
Јовичића сина Обрада, непознатог пребивалишта, 34.
Бранке Јовичић кћи Обрада, непознатог пребивалишта
(законски насљедници умрле Верице Јовичић рођ.
Божић), 35. Наде Лукић из Брчког, ул. Лејлића 170, 36.
Божице Николић из Брчког, ул. Лејлића 170, (законски
насљедници умрле Јованке Божић рођ. Петровић),
37. Ратка Поповића из Добоја, ул. Озренских српских
бригада 88, 38. Верице Марковић из Добоја, ул. Кнегиње
Милице 51/11, 39. Десе Симић из Добоја, Липац 90 и
40. Јагоде Петровић из Добоја, ул. Живојина Мишића
55/17 (законски насљедници умрле Виде Поповић рођ.
Божић),ради утврђења права власништва, вриједност
спора 3.000,00 КМ, суд је туженима Јели Илић, Јефрему
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Божићу, Винку Михајловићу, Брани Јовичићу, Бранки
Јовичић, Драги Божићу, Владимиру Божићу, Јагоди
Петровић, Дејану Никићу, Драгану Никићу поставио
привременог заступника у личности Рефике Јарамаз,
адвоката из Добоја.
Привремени заступник ће вршити сва права и
дужности законског заступника све док се тужени или
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док
орган старатељства не постави старатеља туженом.
Овај оглас објавиће се у „Сужбеним новинама
Федерације Босне и Херцеговине“, „Службеним
новинама Тузланског кантона“ и на огласној плочи суда.
Судија
Бојан Ђедовац
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OGLAŠAVANJE DOKUMENTA
NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećom diploma na ime Ilija (Marko)
Kopčić, rođen 17.12.1960. godine u Doboju, izdata
29.10.1982. godine od strane Pedagoške akademije u
Tuzli, odsjek: Biologija-Hemija, broj: 3675.
247

Oglašava se nevažećim indeks na ime Harun (Nermin)
Djana, rođen 10.07.2000. godine u Goraždu, izdat 2019.
godine, od strane Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Tuzla,
broj: I-2/19.
248

Oglašava se nevažećim indeks na ime Saša (Nihad)
Puljizović, rođen 22.12.1989. godine u Derventi, izdat 2019.
godine, od strane Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Tuzla,
broj: III-V-II-10/19.
249
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Ytorak, 10. avgust 2021. god.

