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Посебну савјетодавну улогу у процесу израде Стратегије развоја Кантона је имало Вијеће за развојно планирање
и управљање развојем Кантона, које је разматрало и давало препоруке о кључним развојним приоритетима у Кантону, у
стратешкој платформи, као и о цјелокупном документу Стратегије развоја Кантона.
Стратегија развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година у потпуности је израђена у складу са Законом о
развојном планирању и управљању развојем у Федерацији БиХ1 као и Уредбом о изради стратешких докумената у Федерацији
БиХ2. Приликом израде Стратегије у обзир су узете и научене лекције из процеса припреме и имплементације претходне
интегрисане Стратегије развоја Кантона за период 2016.-2020. година.
Додатно, Стратегија је усклађена са релевантним стратегијама других нивоа власти у БиХ, обавезама произашлим из
процеса европских интеграција, те циљевима одрживог развоја Уједињених народа (СДГс).
Остварење развојне визије реализоваће се кроз три стратешка циља, разрађена у 12 приоритета и 48 мјера. Припремљен је
индикативни буџет за реализацију Стратегије, као и индикатори за мјерење степена њеног остварења.
У сектору економског развоја, окосницу развоја представља дигитализација и принципи зелене економије који ће се протезати
кроз активности унутар приоритетних развојних подручја, укључујући индустрију, рударство, сектор малих и средњих предузећа
и обрта, пољопривреду, водопривреду и шумарство и туризам. Дјелотворна, отворена и одговорна јавна управа биће у функцији
унапређења пословног окружења и подршке економском развоју.
У сектору друштвеног развоја, Стратегија је фокусирана на друштвени развој који настоји градити друштво једнаких
могућности, јача друштвену кохезију и солидарност, обезбјеђује бољу социјалну укљученост, бригу и заштиту свих становника
и потиче родну равноправност без дискриминације. Кроз активности на унапређењу области образовања и науке, здравствене
и социјалне заштите, спорта, културе и положаја младих те безбиједности, допринијеће се развијеном, инклузивном и
просперитетном друштвеном сектору са једнаким правима за све грађане.
У области одрживог управљања околишем, природним и инфраструктурним ресурсима, Стратегија се концентрише на
унапређење заштите околиша и планског коришћења природних ресурса и простора, повећање енергијске ефикасности те
модернизације саобраћајне и комуналне инфраструктуре што је у коначници у функцији обезбјеђења ресурсно ефикасног и
одрживог инфраструктурног развоја.

1.2. РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР
На нивоу Федерације БиХ, у протеклом периоду су реализоване значајне активности на успостави и развоју система за
развојно планирање и управљање развојем. Посебан напредак учињен је кроз изградњу регулаторног оквира, те је 2017. године
донесен Закон о развојном планирању и управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине, као темељни нормативни акт
којим је дефинисана сврха система кроз „транспарентно и усаглашено развојно планирање и управљање развојем у Федерацији
БиХ, кантонима и јединицама локалне самоуправе”, као и „координација и интеграција стратешких докумената и јавних и других
финансијских ресурса ради реализације утврђених развојних приоритета”.
Законом су, поред циљева, утврђени и основни принципи развојног планирања и управљања развојем, дефинисане су
врсте стратешких докумената, као и тијела одговорна за развојно планирање и управљање развојем. Законом је утврђен и
процес развојног планирања и управљања развојем у Федерацији БиХ, као и поступци програмирања, мониторинга, евалуације и
извјештавања о имплементацији стратешких докумената, те финансирања њихове имплементације. Закон прописује и документе
који се доносе у поступку имплементације стратешких докумената.
Године 2019. донесени су и подзаконски акти који поближе уређују питања израде и евалуације стратешких докумената,
те трогодишњег и годишњег планирања, и то:
- Уредба о евалуацији стратешких докумената у Федерацији Босне и Херцеговине,
- Уредба о изради стратешких докумената у Федерацији Босне и Херцеговине,
- Уредба о трогодишњем и годишњем планирању рада, мониторингу и извјештавању у Федерацији Босне и Херцеговине.33
Процес израде Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година усклађен је са прописаним одредбама
у оквиру презентованог регулаторног оквира.

1.3. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ И КОНСУЛТАЦИЈА
Процес израде Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година започео је у децембру 2019. године
доношењем Одлуке о изради Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година.4 Одлуком је прописано да је
носилац процеса израде Стратегије Министарство привреде Тузланског кантона – Одјељење за развој, а учесници у процесу израде
Стратегије развоја Кантона су институције Кантона, јединице локалне самоуправе и социо-економски актери. Хоризонтална и
вертикална координација израде Стратегије развоја Кантона обезбијеђена је кроз Кантонални одбор за развој и Вијеће за развојно
планирање и управљање развојем у Тузланском кантону.
Сам поступак израде овог стратешког документа проведен је у складу са Уредбом о изради стратешких документа у
Федерацији Босне и Херцеговине. Током процеса израде Стратегије, формирана су радна и савјетодавна тијела која су
усмјеравала динамику и процес израде Стратегије. У процесу рада и консултација, поред редовних састанака тима за израду
Стратегије, одржани су и састанци тематских радних група: ТГ 1 – Економски развој, ТГ2 – Друштвени развој, ТГ 3 – Заштита
околиша и ТГ 4 – Добра и инклузивна управа. У процесу израде Стратегије одржане су и три сједнице Кантоналног одбора за
развој. Током састанака Кантоналног одбора за развој валидирана је социо-економска анализа, а потом и Стратешка платформа
1 Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 32/17
2 Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 74/19
3 Sve uredbe objavqene su u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj: 74/19.
4 Odluke Vlade broj: 02/1-05-27706/19 od 30.12.2019. godine i broj: 02/1-02-28606/20 od 30.12.2020. godine
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Тузланског кантона за период 2021.-2027. година која је потом пуштена у јавну расправу односно процес јавних консултација.
По финализацији јавне расправе о стратешкој платформи Тузланског кантона, израђен је нацрт Стратегије развоја Тузланског
кантона за период 2021.-2027. година.
Дванаеста сједница КОР-а одржана 15.01.2021. године била је посвећена разматрању нацрта Стратегије развоја Тузланског
кантона за период 2021.-2027. година.
Нацрт Стратегије развоја Тузланског кантона прошао је кроз процес јавних консултација који је трајао до 20.02.2021.
године након чега су разматрани пристигли приједлози за измјене и допуне, те израђен финални нацрт документа који је
понуђен Влади и Скупштини Тузланског кантона на разматрање.

1.4. УСКЛАЂЕНОСТ СА ОСТАЛИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА
1.4.1. УСКЛАЂЕНОСТ СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ
Закон о развојном планирању и управљању развојем у Федерацији БиХ дефинише вертикалну координацију и усклађивање
као координацију одговорности и процеса између надлежних институција на различитим нивоима власти у Федерацији
БиХ, као и усклађивање стратешких докумената на различитим нивоима власти у Федерацији према заједничким развојним
циљевима, док се хоризонтална координација и усклађивање односи на координацију одговорности и процеса институција,
као и усклађивање стратешких докумената, односно усклађивање стратегије развоја и секторских стратегија на истом нивоу
управљања у Федерацији, кантонима и јединицама локалне самоуправе према заједничким развојним циљевима. У складу
са наведеним, стратешки циљеви и приоритети Тузланског кантона за период 2021.-2027. година усклађени су са кључним
стратешким документима у Федерацији БиХ и БиХ, али и уважавају одреднице дефинисане у секторским стратегијама
Тузланског кантона.
Приликом припреме Стратегије, водило се рачуна да развојна опредјељења, стратешки циљеви и приоритети развоја
Тузланског кантона буду на одговарајући начин прилагођени сљедећим стратешко-планским документима:
- Оквир за провођење Циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини (радна верзија)
- Стратегија развоја Федерације Босне и Херцеговине 2021.-2027. година,
- Приоритети за развој високог образовања у Босни и Херцеговини за период 2016.-2026. година,
- Стратешка платформа развоја образовања одраслих у контексту цјеложивотног учења у Босни и Херцеговини 2014.2020. година,
- Стратегија противминског дјеловања Босне и Херцеговине 2018.-2025. година,
- Стратешки план руралног развоја Босне и Херцеговине 2018.-2021. (оквирни документ),
- Оквирна стратегија промета Босне и Херцеговине 2015.-2030.,
- Оквирна енергетска стратегија Босне и Херцеговине до 2035.,
- Стратегија прилагођавања на климатске промјене и нискоемисионог развоја Босне и Херцеговине за период 2020.2030. (нацрт),
- Стратешке смјернице за хармонизацију подршке развоју малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни и
Херцеговини за период 2021.-2027. (радна верзија),
- Стратегија за унапређење права и положаја лица с инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине 2016.-2021.
- Стратегија борбе против дијабетеса у Федерацији Босне и Херцеговине 2014.-2024.,
- Политика и стратегија за заштиту и унапређење менталног здравља у Федерацији Босне и Херцеговине 2012.-2020.,
- Стратегија о ријетким болестима Федерације Босне и Херцеговине 2014.-2020.,
- Стратегија управљања водама Федерације Босне и Херцеговине 2010.-2022.,
- Транспортна Стратегија Федерације Босне и Херцеговине 2016.-2030.,
- Стратешки правци развоја високог образовања у Федерацији Босне и Херцеговине 2012. и 2022.,
- План управљања водама за водно подручје ријеке Саве у Федерацији Босне и Херцеговине 2016.-2021.,
- Gender Акциони план Босне и Херцеговине за период 2018.-2022.,
- Акциони план за проведбу Стратегије за превенцију и борбу против насиља над женама и насиља у породици у
Федерацији Босне и Херцеговине за период 2018.-2020.
Посебан значај за имплементацију Стратегије развоја Тузланског кантона има Стратегија развоја Федерације Босне и
Херцеговине која обухвата исти плански период 2021.-2027.
Детаљна анализа оцјене усклађености представљена је у Прилогу 1. документа.

1.4.2. УСКЛАЂЕНОСТ СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ПРОИЗАШЛИМ ИЗ ПРОЦЕСА
ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
Босна и Херцеговина опредјељења је ка испуњењу услова за постајање дијелом Европске уније, те се у складу са тим
проводе неопходне активности на усклађивању законодавства и других обавеза које прописује Споразум о стабилизацији и
придруживању између Европске уније и Босне и Херцеговине. Године 2016. поднесена је апликација Босне и Херцеговине за
чланство у ЕУ на шта је Европска Комисија у мају 2019. године одговорила Мишљењем, а базирано на информацијама које су
прикупљене након испуњеног Упитника Европске Комисије.
Према оцјени Комисије, стање у многим областима није задовољавајуће, као ни брзина напретка у испуњавању потребних
критерија за чланство. У наведеном Мишљењу се истиче да Босна и Херцеговина и даље не задовољава, у довољној мјери,
критерије који се односе на стабилност институција које гарантују демократију, владавину права, људска права и поштивање
и заштиту мањина. Између осталог, захтијева се довођење институционалног оквира БиХ у склад са оквиром ЕУ, унапређење
изборног оквира и правосуђа, спречавање и борба против корупције и организованог криминала, управљање границама,
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успостављање функционалне тржишне економије, унапређење квалитете образовања повећањем усмјерености на потребе
тржишта рада, убрзање процеса усклађивања с ацqуис-ем, заштита фундаменталних права грађана и реформа јавне управе.
Посебну пажњу је потребно посветити подручјима слободног кретања роба, праву пословног настана и слободи пружања
услуга, информационом друштву и медијима, пољопривреди и руралном развоју, рибарству, транспортној политици,
енергетици, економској и монетарној политици, статистици, социјалној политици и запошљавању, предузетништву и
индустријској политици, регионалној политици и координацији структурних инструмената, образовању и култури, заштити
потрошача и здравља и финансијској контроли.5
У укупним реформама чије се провођење тражи, Стратегија развоја Тузланског кантона директно доприноси унапређењу
пословног окружења, пољопривреде и туризма, успостављањем претпоставки за дигитализацију и унапређење конкурентности
и одрживости, енергијском ефикасношћу, социјалној политици и запошљавању, предузетништву и индустријској политици,
образовањем и културом, те заштитом животне средине.
Имплементација Стратегије развоја Тузланског кантона, посебно у дијелу обезбјеђења вањских извора средстава
за финансирање развојних приоритета Тузланског кантона, може да буде подржана кроз активности ЕУ у БиХ у многим
областима, посебно кроз учешће у пројектима прекограничне сарадње, гдје је сарадња са цивилним сектором неопходна и
кључна. Пуно искоришћење могућности које произилазе из ЕУ интеграција зависи превасходно од брзине приступа земље ЕУ,
односно испуњења захтјева, критерија и стандарда за чланство, али и од локалних имплементационих капацитета на нивоу
Кантона и једница локалне самоуправе.
Тренутно су Тузланском кантону на располагању сљедећи програми и пројекти: транснационални (Адрион, Дунавски
и Медитерански), прекогранични - трилатерални (БиХ-ЦГ-ХР), прекогранични - билатерални (БиХ-ХР), прекогранични билатерални (БиХ-СР), Хоризон 2020, COSME, Креативна Европа, Erasmus+, Царина 2020, Fiscalis 2020, Европа за грађане,
COST и ЕУРЕКА.

1.4.3. УСКЛАЂЕНОСТ СА ГЛОБАЛНИМ ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Генерална скупштина Уједињених нација је 2015. године усвојила Агенду одрживог развоја до 2030. године и том су
приликом све земље чланице, укључујући и БиХ, преузеле обавезу провођења документа Агенде 2030 и глобалних Циљева
одрживог развоја (енгл. Sustainable Development Goals – SDG). Агенда 2030 се састоји од 17 глобалних циљева и 169 подциљева
одрживог развоја који представљају трансформативни план за стварање боље и одрживе будућности.
Такођер, Влада Брчко дистрикта БиХ је усвојила, а ускоро се очекује и да ће државна и ентитетске владе усвојити документ
Оквир за провођење Циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини.
Поштивање принципа вертикалне координације прописане Законом о развојном планирању и управљању развојем у
Федерацији Босне и Херцеговине, подразумијева и усклађеност са међународно прихваћеним глобалним циљевима одрживог
развоја. Наведено подразумијева да сви нивои власти у БиХ треба да дефинишу своје приоритете, мјере и активности на начин
да истовремено обезбиједe допринос остваривању циљева одрживог развоја, као и да извјештавају о оствареном напретку.
У БиХ су утврђена три правца одрживог развоја (добра управа и управљање јавним сектором, паметан раст и друштво
једнаких могућности) и двије хоризонталне теме (улагање у људски капитал и принцип “нико не смије бити искључен”).
Наведени правци одрживог развоја, као и хоризонталне теме, на одговарајући начин су рефлектоване кроз процес израде
Стратегије развоја Тузланског кантона 2021.-2027., као и у самој Стратегији.
Стратегија развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. доприноси остварењу сва три одабрана правца одрживог
развоја.
У сектору економског развоја, Стратегија доприноси повољном окружењу за предузетништво и иновације, повећању
инвестиција у инфраструктуру, укључивању у глобалне ланце вриједности, паметном управљању природним ресурсима,
јачању инфраструктуре и конкурентности пољопривреде, те одрживом развоју туризма.
У сектору друштвеног развоја, Стратегија ће прије свега утицати на унапређење образовања и обуке, квалитет предшколског
образовања, унапређење услова за културно и умјетничко образовање, политика и јачање социјалне заштите, оснаживање
породице, подршке дјеци и младима (кроз везу са Стратегијом за младе), те уопште подстицање развоја цивилног сектора
као важног фактора друштвеног развоја. У сектору здравствене заштите акценат ће бити стављен на постизање што веће
ефикасности и унапређења доступности и квалитета здравствених услуга. У сектору који се бави заштитом животне средине,
Стратегија ће се фокусирати на унапређење управљања ризицима од катастрофа, јачање контроле и праћења квалитета еко
система, као и на деминирање контаминираних подручја.
У сектору заштите околиша и инфраструктуре, Стратегија ће се фокусирати на јачање контроле и праћења квалитета еко
система, енергијска ефикасност те развој комуналне и саобраћајне инфраструктуре.

1.4.4. ОСВРТ НА ИЗВЈЕШТАЈ О ЕВАЛУАЦИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА ЗА ПЕРИОД 2016.- 2020. ГОДИНА
У процесу проведбе Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2016.-2020. година, 2019. године спроведена
је средњорочна евалуација, односно евалуација за период 2016.-2018. година. Налази извјештаја о проведеној евалуацији
указују да су претходном стратегијом углавном адекватно процијењене потребе у појединим развојним секторима, те да
су стратешки циљеви, који су дефинисани као дугорочни правци развоја, релевантни како за тренутну Стратегију тако и
за Стратегију за наредни плански период, што вриједи и за приоритете и мјере, уз усаглашавања приоритетних циљева и
мјера у односу на структуру активности за нови плански период. За унапређење система за праћење наредне Стратегије,
5 Saop{tewe Komisije Evropskom parlamentu i Vije}u - Mi{qewe Komisije o zahtjevu BiH za ~lanstvo u EU, https://europa.ba/wpcontent/
upload/2019/06/Misljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne i Hercegovine-za-%C4%8članstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf
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налази евалуације су указали да је потребна ревизија индикатора и дефинисање циљних вриједности за праћење и оцјену
постигнућа. Једна од препорука извјештаја односила се на обезбјеђење потпуне примјене закона и подзаконских аката за
развојно планирање и управљање развојем, уз примјену новог приступа изради трогодишњих и годишњих планова, као и
извјештаја рада министарстава и планова рада Владе Тузланског кантона, као и отклањање слабости система за планирање и
управљање развојем, кроз унапређење хоризонталне координације и оснаживања улоге појединачних министарстава и других
кантоналних тијела у процесу развојног планирања и управљања развојем, уз усаглашавање програма рада са плановима
везаним за проведбу Стратегије и преузимање активне улоге министарстава и других кантоналних тијела у координирању
проведбе и извјештавања за стратешке мјере за које су носиоци имплементације у оквиру додијељених надлежности.
Извјештај, између осталог, указује на потребу ревидирања и јачања система за праћење (прикупљање, обраду и анализу
података), уз дефинисање циљних вриједности за индикаторе за које те вриједности недостају и дефинисање нових индикатора
на нивоу приоритета који ће се пратити за област туризма, као и унапређење координације са јединицама локалне самоуправе
у развоју механизама за праћење или измјени индикатора везаних за јавну инфраструктуру и сектор околиша за које нису до
сада успостављени механизми праћења. Додатно, указано је на потребу усклађивања акционог планирања проведбе Стратегије
са буџетским планирањем и роковима из буџетског календара, те укључивање носиоца реферата за буџетско планирање из
Министарства финансија Тузланског кантона у процес и креирање услова за завршетак започетих активности за увођење
програмског буџетирања.
У погледу система за управљање развојем, евалуације је идентификовала мањак сарадње између свих административних
нивоа власти и мањак сарадње свих партнера; недостатак знања, компетенција и искуства развојних актера за развојно
планирање и управљане развојем; те недостатак финансијских средстава за већи степен имплементације Стратегије. Такођер,
указано је на недовољну усклађеност програма рада кантоналних министарстава и других тијела кантоналне управе са
акционим плановима Стратегије, као и на недовољну прилагођеност њихове унутрашње систематизације и одговорности за
планирање и проведбу стратешких интервенција.
Приликом израде Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година, у обзир су узети налази и препоруке
евалуације Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2016.-2020. година, за период имплементације 2016.-2018. година
као и мишљења и ставови кључних заинтересованих страна. Битно је напоменути да је, у складу са евалуационим налазима,
претходни стратешки документ представљао добар основ за развој Кантона у периоду 2016.-2020. година. Међутим, успјешна
имплементација стратегије захтијева постојање квалитетног система за њено провођење, што је потребно обезбиједити и у
наредном планском периоду.

2. СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА
Стратешка платформа Тузланског кантона израђена је у процесу израде Стратегије развоја Тузланског кантона за период
2021.-2027. година и садржи детаљан приказ социо-економских кретања у посљедњих пет година, са посебним осврт на
успоредбу показатеља на нивоу Федерације БиХ. Платформа садржи и SWOT анализу, стратешке фокусе, стратешке циљеве
као и дефинисану визију развоја Тузланског кантона.

2.1. ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ
На основу чланова 5. и 9. Закона о Влади Тузланског кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00, 1/05,
11/06, 13/11 и 15/17) а у вези са чланом 27. став (2) Закона о развојном планирању и управљању развојем у Федерацији Босне и
Херцеговине и Уредбом о изради стратешких докумената у Федерацији Босне и Херцеговине, Влада Тузланског кантона донијела
је Одлуку о изради Стратегије развоја Тузланског кантона 2021.-2027. година. Стратегија развоја Кантона садржи приоритете
просторног развоја Кантона и развојне правце дефинисане у стратешким документима Федерације БиХ и документима
релевантним за процес интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију.
Процес израде Стратегије обиљежила је пандемија COVID19 вируса. COVID19 је проузроковао кризу без преседана у
модерној историји и оставио је утицај на све аспекте људског живота, како у Босни и Херцеговини, тако и цијелом свијету.
Социјалне, економске и политичке посљедице пандемије су тек почеле да се осјећају и оставиће озбиљне дугорочне посљедице
по економски раст, запосленост, благостање и јавни дуг. Поред негативних посљедица, пандемија уједно представља и ствара
неке нове прилике – за покретање бизниса, економски раст и развој, стога је нужно обезбиједити вјешту радну снагу, добру
инфраструктуру, расположивост добављача и коопераната, лак приступ технологији и заштиту власништва и уговора. Са друге
стране, пословни сектор мора радити на иновирању, инвестирању и запошљавању, и на тај начин доприносити економског
опоравку. Улога јавних институција се због пандемије повећава и прати је пад јавних прихода и раст буџетских дефицита, што
се свакако узима у обзир приликом планирања стратешких интервенција.
У међувремену је израђена и Стратегија развоја Федерације Босне и Херцеговине за период 2021.-2027. година, као кровни,
усмјеравајући документ са којим требају бити усаглашени сви развоји документи на нивоу Федерације БиХ, као и стратегије
развоја на кантоналном нивоу, укључујући и Стратегију развоја Тузланског кантона. У процесу израде Стратегије, дефинисана су
три стратешка циља, 12 приоритета и 48 мјера, о чијој усклађености ће бити посвећена посебна пажња.
Фокусирање Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година на циљеве одрживог развоја, тј. Агенду
2030, одвија се у оквиру одређеног контекста који је под утицајем кључних покретача и ограничења. Наводимо их овдје
укратко с фокусом на трендове везане за:
- Становништво, миграције, образовање и људски капитал,
- Економски раст и запошљавање,
- Социјалну заштиту, кохезију, неједнакост, сиромаштво и рањивост,
- Јавни сектор, јавне финансије и јавне компаније и
- Управу, владавину права и људска права.

2.2.

ГЕОГРАФСКЕ, ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
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Тузлански кантон, административно припада Федерацији Босне и Херцеговине, и смјештен је
у сјевероисточном дијелу Босне и Херцеговине са сједиштем Владе и Скупштине у граду Тузла.
2.2. ГЕОГРАФСКЕ, ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Сусједно подручје Тузланског кантона на сјеверозападу, сјевероистоку и истоку је Република Српска,
на сјеверу
Брчко
дистрикт,
те на југу
и Федерацији
западу Зеничко-добојски
кантон.
Подручје
Тузланског
Тузлански
кантон,
административно
припада
Босне и Херцеговине,
и смјештен
је у сјевероисточном
дијелу
Босне
и
Херцеговине
са
сједиштем
Владе
и
Скупштине
у
граду
Тузла.
Сусједно
подручје
Тузланског
кантона
на
сјеверозападу,
кантона укључује 13 јединица локалне самоуправе, а то су: Бановићи, Челић, Добој Исток,
сјевероистоку и истоку је Република Српска, на сјеверу Брчко дистрикт, те на југу и западу Зеничко-добојски кантон. Подручје
Грачаница,
Градачац, Калесија, Кладањ, Лукавац, Сапна, Сребреник, Теочак, Тузла и Живинице
Тузланског кантона укључује 13 јединица локалне самоуправе, а то су: Бановићи, Челић, Добој Исток, Грачаница, Градачац,
(Слика
1). Кладањ, Лукавац, Сапна, Сребреник, Теочак, Тузла и Живинице (Слика 1).
Калесија,

Слика1.1.Географски
Географскиположај
положај Тузланског
Тузланског кантона
кантона у ФБиХ и БиХ (слика лијево), Карта Кантона (слика десно)
Слика
2
2
Тузлански
кантон
заузима
површину
од 2.649 км
односнокм
10,17%
територије
ФБиХтериторије
или 5,18% територије
Босне и
Тузлански
кантон
заузима
површину
од, 2.649
, односно
10,17%
ФБиХ или
Херцеговине. Сједиште Кантона је град Тузла, који је културни, универзитетски и медицинско-клинички центар ове регије,
5,18%
територије
Босне
и Херцеговине.
Сједиште
Кантона је град
Тузла,кантону
који припада
је културни,
према
коме гравитирају
остала
градска/општинска
подручја. Административно,
Тузланском
13 локалних
универзитетски
и градова
медицинско-клинички
центаркантон
ове није
регије,
према
коме
гравитирају
остала
заједница и то пет
и осам општина. Тузлански
подједнако
насељен,
те тако
град Тузла има
најгушћу
2
насељеност са 373 подручја.
становника по
км2, а потом слиједи Тузланском
општина Теочак
са 246 становника
по
км
, те општина
Добој Исток
градска/општинска
Административно,
кантону
припада
13
локалних
заједница
са 241 становником по км2. С друге стране, најслабије насељене локалне јединице самоуправе су општина Кладањ са 35
и тостановника
пет градова
и2 осам
општина.
Тузлански
кантон
није
подједнако
насељен, те тако град Тузла има
2
по км
и општина
Челић са
71 становником
по км
(Табела
1).

најгушћу насељеност са 373 становника по км2, а потом слиједи општина Теочак са 246 становника
1. ГустинаДобој
насељености
општинама
у Тузланском по
кантону,
годинастране, најслабије насељене
по км2,Табела
те општина
Истокпоса
241 становником
км2. 2019.
С друге
2
Назив
града/општине
Површина
у
км
Број
становника
Густина
насељености
локалне јединице самоуправе су општина Кладањ са 35 становника по км2 и општина
Челић
са 71
2
Бановићи
185
22.616
122,2
становником по км (Табела 1).
Челић

140
9.942
Табела
1.
Густина
насељености
по
општинама
у
Тузланском
кантону,
2019.
година
Добој Исток
41
9.879
Број становника
Густина насељености
Назив града/општине
Површина у км2
Грачаница
216
45.033
185
22.616
122,2
Бановићи
Градачац
218
38.905
140
9.942
71
Челић
Калесија
201
32.697
41
9.879 11.689
241
Добој
Исток
Кладањ
331

Грачаница
Лукавац
Градачац
Сапна

216

218

337
118

45.033

38.905

Калесија
Сребреник
Кладањ
Теочак

201

248

32.697

331

29

11.689

Лукавац
Тузла
Сапна
Живинице

337

294

118

291

Сребреник
Укупно
Теочак

43.217
10.640

208,5
178,5

71

241
208,5
178,5
162,7
35,3
128,2
90,2

39.500

162,7

159,3

7.133

35,3

246

43.217 109.674
10.640 57.886

128,2

373

90,2

198,9

248
39.500 438.811
2.649
Извор података:
Федерални завод за програмирање
29
7.133 развоја

159,3

165,7

246

109.674
373
Тузла
По питању рељефа Тузлански кантон294
претежно је брежуљкаст. Равничарски
дио до 300 метара надморске
висине чини
291
57.886 700 метара 10,8% земљишта.
198,9 Највиша
Живинице
10,9%
земљишта, брдски дио између 300
и 700 метара 78,3%, а планински изнад
надморска
Подручје Тузланског кантона има438.811
сложену геолошку структуру165,7
тла (претежно
2.649
Укупно висина износи 1.328 метара.
лапровито-глиновити и пјесковити седименти) коју карактеришу слаба физичко-механичка својства тла што се у неповољним
података:
Федерални
завод за програмирање
хидролошким условима и у Извор
периодима
са дуготрајним
оборинама
манифестује уразвоја
виду нестабилности тла.
Имајући у виду постојање више значајних тектонских расједа на подручју Тузланског кантона, степен урбанизације,
спратност зграда и карактер заступљене технологије (хемијска индустрија, рударство) као и сазнања о непоштивању
„асеизмичке“ изградње грађевинских објеката може се рећи да је овај кантон прилично сеизмички угрожено подручје. С
обзиром на претходно наведено закључак је да је цијело подручје Тузланског кантона осјетљиво на катастрофе узроковане
природним опасностима.
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Тузлански кантон има повољан геопрометни положај уз магистралне друмске и жељезничке правце у смјеровима сјеверјуг и исток-запад и представља природну саобраћајну раскрсницу за шире подручје југоисточне и средње Европе. Тузлански
кантон нема пловних водених површина осим језера Модрац које има ограничено коришћење пловних средстава.
Подручје Кантона располаже с различитим природним ресурсима (руде, минерали, земљиште, шуме, воде), али су они
значајни више са становишта аспекта квантитета него њиховог квалитета. Два најекономичнија ресурса су угаљ и камена со.
Ово подручје се одликује великим туристичким потенцијалом. Поред ријека, планинских рјечица и брзака створено
је и егзистира неколико већих и мањих вјештачких језера: Модрац, Бистарац, Рајско језеро, Хазна, Видара, Сњежница,
Мачковац, Вијенац и најпознатије Панонско језеро. Велика блага подручја чине минерални и термални извори од којих су
неки искоришћени за бањска љечилишта – Слана бања у Тузли, Бања Илиџа у Градачцу, Терме Грачаница и Кладањска вода
код Кладња. Наведени потенцијали укључују и подручје Заштићеног пејзажа “Коњух”, који се налази на подручју општине
Бановићи, општине Кладањ и града Живинице. Подручје Заштићеног пејзажа “Коњух” дио је планине Коњух и готово је
у потпуности прекривено шумским екосистемима у којима су садржане веома бројне природне вриједности и феномени а
има одличне претпоставке за развој туризма, културно-историјског насљеђа, те посједује високе хидролошке вриједности и
еколошко-вегетацијске карактеристике.
Тузлански кантон посједује већи број вриједних културно-историјских добара које свако понаособ има своје специфичности
и тражи посебну заштиту. Ради се о широком спектру споменичког инвентара који припада културном кругу различитог
етничког и религиозног система вриједности које су на овом простору остављале разне цивилизације: Илири, Келти,
Римљани, Старословени, Бизанти, те Османско Царство и Аустроугарска монархија. У том контексту се могу разматрати:
археолошка насљеђа из праисторијског, античког и средњовјековног периода, средњовјековни градови, стећци, грађевине
сакралне архитектуре. Културно-историјски споменици су смјештени на просторима свих општина и градова на подручју
Тузланског кантона. Највећи степен заштите културно-историјског насљеђа на подручју Тузланског кантона имају национални
споменици Босне и Херцеговине. Када се наведе податак да на нивоу Тузланског кантона који има 13 градова/општина постоји
47 проглашених националних споменика јасно се указује слика обима културно-историјског насљеђа. Највећи и најстарији
археолошки локалитет је уже подручје града Тузле (сојеничко насеље из неолита), док је у историјском и друштвеном миљеу
средњовјековне босанске државе настала карактеристична културна појава Босне, раширена на Тузланском кантону – стећци,
те Камени град у Сребренику, Тврђава Соко у Грачаници и Кула у Градачцу.
Тузлански кантон има повољан геопрометни положај уз магистралне друмске и жељезничке правце и представља
природну саобраћајну раскрсницу за шире подручје југоисточне и средње Европе - што одређује садашњу, али и будућу
позицију Тузланског кантона у овом дијелу Европе. Близина границе са ЕУ (цца. 50 км) представља предност с привредног
аспекта и једна је одредница за привлачења инвестиција. Кантон одликује бројност природних љепота, туристичких
потенцијала и културно-историјског насљеђа чије коришћење је потребно унаприједити у наредном планском периоду уз
одрживо управљање и промоцију те истовремену заштиту природних богатстава.

2.3. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРЕТАЊА
2.3.1. БРОЈ СТАНОВНИКА
Према резултатима пописа становништва из 2013. године Тузлански кантон имао је 445.028 становника (1. у Федерацији
БиХ) и густоћу насељености 165 становника/км2 (други најгушће насељени кантон у Федерацији БиХ послије Кантона
Сарајево). Процијењени број становника у 2019. години је 438.811 што је за 6.217 или 1,39% мање у односу на попис из 2013.
године (Табела 2.).
Табела 2. Преглед броја становника по градовима и општинама Тузланског кантона, према попису становништва из 2013.
године и процјени броја становника за период 2015.-2019. година
Назив града/општине
Бановићи
Челић
Добој Исток
Грачаница
Градачац
Калесија
Кладањ
Лукавац
Сапна
Сребреник
Теочак
Тузла
Живинице
Укупно

2013.
2015.
2016.
2017.
22.773
25.922
22.827
22.799
10.502
13.575
10.276
10.167
10.248
10.167
10.105
10.030
45.220
52.701
45.229
45.260
39.340
45.875
39.148
39.082
33.053
35.990
32.961
32.856
12.348
14.470
12.070
11.936
44.520
50.316
43.952
43.753
11.178
12.629
10.938
10.840
39.678
41.906
39.644
39.603
7.424
7.299
7.345
7.280
110.979
131.684
110.642
110.379
57.765
56.232
57.916
57.917
445.028
498.766
443.053
441.902
Извор: Федерални завод за програмирање развоја

2018.
22.749
10.075
9.936
45.128
38.997
32.756
11.824
43.447
10.728
39.504
7.203
110.040
57.964
440.351

2019.
22.616
9.942
9.879
45.033
38.905
32.697
11.689
43.217
10.640
39.500
7.133
109.674
57.886
438.811
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Број становника на попису из 2013. године је за 79.373 или 15,14% мањи у односу на попис из 1991. године. Највећи
број становника живи на подручју административног центра Тузланског кантона – граду Тузла, а потом по броју становника
слиједе Живинице, Грачаница и Лукавац. У свим локалним заједницама Тузланског кантона биљежи се пад броја становника
у 2019. у односу на 2015. годину изузев града Живинице у којем је број становника у 2019. години у односу на 2015. годину
већи за 1.654 становника.
Једна петина укупног становништва Федерације БиХ живи на подручју Тузланског кантона. Наиме, укупно је на подручју
Тузланског кантона у 2019. години живјело 20,03% укупног становништва Федерације БиХ (2.190.098 становника).

2.3.2. СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА
Анализа тренда природног прираштаја становника Тузланског кантона у периоду 2014.-2019.
Етничка
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Tабела 3.уСтаросна
структура становништва у Тузланском кантону и Федерацији БиХ у 2016. и 2019. години
Година
2016.
2019.
Табела 3. Старосна структура становништва у Тузланском кантону и Федерацији БиХ у 2016. и 2019. години
Тузлански кантон
Федерација БиХ
Тузлански кантон
Федерација БиХ
Година
2016.
2019.
Број
Број
Број
Број
Старосна доб Тузлански
кантон Удио Федерација БиХ Удио Тузлански кантон Удио Федерација БиХ Удио
становника
становника
становника
становника
Старосна
Број84.928 Удио
0-14
17,02% Број408.724 Удио
18,53% Број63.461 Удио
14,46% Број320.184 Удио14,6%
доб
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становника
становника
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70,18% 408.724
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70,55% 63.461
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84.928
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63.864 70,18%
12,80%1.556.536
240.971 70,55%
10,92% 307.156
68.194 70,00%
15,54%1.526.894
343.020 69,7%
15,7%
15-64
350.119
Укупно
65+

Укупно

498.911
/
63.864
12,80%

498.911

/

2.206.231
438.811
/
240.971
10,92%
68.194
15,54%
Извор: Федерални завод за статистику
2.206.231
438.811
/

2.190.098
/
343.020
15,7%

2.190.098

/

Ови подаци, заједно са негативним природним
прираштајем
Извор: Федерални
завод становништва,
за статистикууказују да Тузлански кантон као и Босна и
Херцеговина постају подручје са превладавајућим удјелом старијег становништва што ће у наредном периоду имати негативне
импликације
привреднизаједно
и друштвени
овог подручја.
Ови наподаци,
са развој
негативним
природним прираштајем становништва, указују да

Тузлански кантон као и Босна и Херцеговина постају подручје са превладавајућим удјелом старијег
становништва што ће у наредном периоду имати негативне импликације на привредни и друштвени
развој овог подручја.
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2.4. РЕЗИМЕ СТАЊА ПО СЕКТОРИМА
У наставку је дат резиме стања по секторима израђен на основу налаза ситуационе анализе, са идентификованим развојним
проблемима и развојним перспективама за сваку појединачну област. Цјелокупан текст ситуационе анализе се налази у прилогу
ове стратегије.

2.4.1. РЕЗИМЕ СТАЊА, РАЗВОЈНИХ ИЗАЗОВА И ПЕРСПЕКТИВА У ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
Из угла демографског кретања становништва, забрињавајући је континуирани негативни природни прираштај
становништва са све израженијом разликом између броја умрлих и броја новорођених. Такођер је примјетна измјена у
старосној структури гдје долази до изразитог повећања популације старије од 65, уз истовремено смањење популације млађе
од 14 година. Уколико се томе придода тренд миграције радно способног становништва у западноевропске земље, изгледи за
привредни и друштвени развој су песимистични. Стога, мјере које су усмјерене на запошљивост младих као и на креирање
висококвалитетних радних мјеста у новим растућим индустријама (дигитализација, информационе технологије, обновљиви
извори енергије и сл.) могу довести до измјене пословног амбијента и атрактивности Тузланског кантона као избора за живот.
Бројни становници Тузланског кантона живе и раде у дијаспори што је потенцијал којем је потребно стратешки и системски
приступити како би се потенцијали дијаспоре трансферисали у корист развоја Тузланског кантона.
Тузлански кантон биљежи раст у основним индикаторима развоја укључујући пореске приходе, покривеност увоза
извозом, стопе запослености и просјечне плате. С аспекта вањскотрговинске размјене, Тузлански кантон је у протеклом
петогодишњем периоду биљежио континуирано повећање извоза, те су уједно предузећа са подручја Тузланског кантона
остварила готово једну четвртину укупног извоза Федерације БиХ у 2019. години. Међутим, уз раст извоза, континуирано
је растао и увоз, нижом стопом него је то случај са извозом, те је Тузлански кантон биљежио трговински дефицит који се у
посматраном периоду континуирано смањивао.
Тузлански кантон има снажну прерађивачку индустрију која носи 96% укупног извоза са подручја Кантона, али је
у развојном контексту неопходна даљња подршка и унапређење окружења за стварање додатне вриједности (паметна
специјализација, трансфер и развој технологија, иновације, дигитална трансформација и зелена транзиција) како би се уједно
унаприједила и конкурентност привредних субјеката Тузланског кантона на глобалним тржиштима, тиме и потакао њихов
успјешнији излазак и опстанак у глобалним ланцима вриједности.
Након забиљеженог континуираног раста броја пословних субјеката од 2016. до 2018. године на подручју Тузланског
кантона у 2019. години биљежи се мањи пад броја пословних субјеката, када је њихов број у 2019. години износио 21.021.
С друге стране, број правних лица на подручју Тузланског кантона од 2016. године континуирано расте док, уколико се
посматрају обртници, овај аспект пословних субјеката на подручју Тузланског кантона биљежи промјенљив тренд у периоду
2016.-2019. година. На подручју овог кантона у 2019. години забиљежено је укупно 11.442 обртника што чини нешто више
од петине обртника на подручју цијеле Федерације БиХ. У укупном броју регистрованих предузећа на подручју Тузланског
кантона доминирају мала предузећа, која уназад неколико година чине цца. 94% од укупног броја предузећа. У 3.808 предузећа
на подручју Тузланског кантона у 2019. години запослено је укупно 70.517 лица што чини 71,2% од укупног броја запослених
на подручју овог кантона. Уз раст броја запослених биљежи се и позитиван тренд раста укупних прихода од продаје, прихода
од извоза и укупне добити предузећа на подручју Тузланског кантона. Уколико се посматра секторска структура предузећа, у
погледу броја предузећа и показатеља њихове успјешности најпропулзивније дјелатности на подручју Тузланског кантона су
Трговина, Прерађивачка индустрија, Превоз и складиштење и Грађевинарство. Анализом стања и развојних потреба утврђен
је недовољан ниво иновативности постојећих предузећа Тузланског кантона те се као развојна потреба у наредном планском
периоду намеће и потреба подршци иновативности и унапређењу конкурентности малих и средњих предузећа, односно
потреба за дефинисањем и имплементацијом програма подршке како оснивању нових, тако и расту и развоју постојећих
предузећа. Додатно, статистички подаци не одају праву слику јер постоји зона „сиве економије“ која је неистражена. Постојање
„сиве економије“ вишеструко штети привредном развоју заједнице ради умањења порезних прихода те постојања нелојалне
конкуренције у поређењу са регистрованим субјектима. Дакле, веома је значајно имплементирати мјере са циљем смањивања
„сиве зоне“ колико год је то могуће, у свим привредним гранама.
Подручје Тузланског кантона се може похвалити добро развијеном предузетничком инфраструктуром, која укључује 29
пословних зона потпуно или дјелимично развијених те шест предузетничких потпорних институција чији је циљ да унапређују
пословно окружење, подржавају предузетничку инфраструктуру и дјелују као спона између приватног сектора, јавне управе и
образовних институција. Стратешко усмјерење економског развоја Тузланског кантона треба укључити снажнији развој научнотехнолошких паркова који ће дјеловати као подстицај привреди у циљу повећања њене конкурентности на регионалном нивоу.
Даљи развој предузетничке инфраструктуре омогућиће лакше привлачење инвестиција, интернационализацију привредних
субјеката те интензивирање сарадње са бх дијаспором. Умрежавањем са привредним субјектима из регије и свијета доћи ће
до размјене знања, технологија и ресурса што ће резултовати снажнијим привредним развојем и подизањем стандарда живота
на подручју Тузланског кантона.
Поред постојећег кластера металне и електро индустрије, у наредном периоду би било пожељно оформити још 2-3
кластера најзначајнијих области развоја Тузланског кантона чиме би се створили предуслови за развој путем концепта паметне
специјализације (енгл. „smart specialization“). Овим концептом се заговара одабир кључних области развоја одређене регије
те заједнички рад јавне управе, реалног сектора и научно-образовних институција на развоју тих области кроз усмјерење
релевантних ресурса (образовање, финансије, природни ресурси и сл.).
Укупна површина пољопривредног земљишта на подручју Кантона износи 120.914 ха, од чега је површина обрадивог
земљишта 110.612 ха, односно 91,47%. Земљиште се користи у ниском степену и са ниским ефектима у примарној
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пољопривредној производњи, те се потребе становништва у храни ни приближно не задовољавају властитом производњом, што
отвара велики простор за нове инвестиције и улагања у ову област. У структури сјетвених површина на подручју Тузланског
кантона доминирају жита, прије свега кукуруз (84,6%), у повртларским културама кромпир (77,97%), у воћарству шљиве
(51,88%), а у структури анималне производње на подручју Тузланског кантона, највећи значај имају производња млијека и
меса. Пољопривреда представља једну од потенцијалних кључних области развоја имајући у виду природне ресурсе којим
Тузлански кантон располаже. Највећи изазови са којима се пољопривредни произвођачи сусрећу су уситњеност парцела, ниска
продуктивност и ниска специјализација рада са једне стране, те недовољни капацитети за откуп са друге стране. Мјере које
ће потицати јачање капацитета пољопривредних произвођача те обезбиједити њихову већу конкурентност и продуктивност
уз одрживо управљање ресурсима би сигурно допринијеле већим инвестицијама у пољопривреду те снажнијем руралном
развоју.
Један од најзначајнијих природних ресурса, на којем је базирана стогодишња традиција прераде дрвета на подручју
Тузланског кантона, јесу шуме. Укупна површина шума и шумског земљишта на подручју Тузланског кантона износи 126.071
ха а укупна залиха дрвне масе је процијењена на 16,825 милиона кубних метара. Упркос значају шумарства за развој привреде
Тузланског кантона, производња и продаја шумских сортимената у периоду 2015.-2019. година биљежи континуиран негативан
тренд те је у 2019. години произведено и продано 23,83% мање у односу на 2015. годину. Област шумарства од изузетног је
значаја за Тузлански кантон, те је у наредном периоду неопходно планирати и имплементирати стратешке интервенције које
ће допринијети адекватнијем и ефикаснијем коришћењу шумских сортимената уз одрживо управљање.
Тузлански кантон је најзначајнији рударско-индустријски басен у БиХ. На геопростору Тузланског кантона је лоцирано
преко милијарду тона експлоатационих резерви лигнита и мрког угља те значајне количине камене соли, кварцног пијеска,
кречњака и магнезита. Од енергетских минералних сировина у Тузланском кантону заступљени су: угаљ (више врста), појаве
нафте, термалне и термоминералне воде. Експлоатационе резерве минералних сировина гледано у цјелини, нису довољно
изучене и познате на подручју Тузланског кантона. Међутим, евидентна је оптерећеност и неефикасно управљање привредним
друштвима из области рударства на подручју Тузланског кантона, као и неодрживо управљање рудним богатствима, што је
значајна импликација за наредни плански период.
Развој туризма на подручју Тузланског кантона је забиљежио значајан напредак од просјечно 31.000 туриста у 2013. години
до 48.800 туриста у 2019. години. Ипак, иако статистике показују континуиран тренд раста броја долазака и ноћења туриста на
Тузланском кантону, истовремено се уочава и смањење удјела ноћења и долазака туриста Тузланског кантона у укупном броју
туриста у Федерацији БиХ (у 2019. години је то 3,98% у односу на 2015. годину када је било 5,8%). Смјештајни капацитети на
простору Тузланског кантона су неравномјерно распоређени и показују стварну слику односа спрам туристичких потенцијала.
Наиме, преко 50% смјештајних капацитета налази се на просторима града Тузла, док општине са изразитим туристичким
потенцијалима у свеукупној понуди учествују са скромним капацитетима. Свеопшту слику туризма на простору Тузланског
кантона нарушава и стање туристичких локалитета, стање туристички интересантног културно-историјског насљеђа, као и
остала туристичка инфра и супраструктура. Неадекватно праћење законског оквира који регулише ову област, са стањем
на терену често представља ограничење у развојном смислу. Значајан проблем јесте и постојање зоне сивог пословања
првенствено у окружењу Међународног аеродрома Тузла, односно пружалаца услуга који нису регистровани и самим тиме
нису чланови Туристичке заједнице Тузланског кантона, те не улазе у статистичке показатеље. Прогресивнији развој туризма
остаје по страни због недовољно развијене свијести о значају туризма као привредној грани. Са друге стране повезаност
са Европом кроз авио-саобраћај није искоришћена на адекватан начин који би укључио промоцију Тузланског кантона као
туристичке дестинације и привлачења европских туриста, већ је углавном задржана на нивоу олакшане конекције бх дијаспоре
са домовином. Додатно, Тузлански кантон је препознат, али недовољно брендиран као значајна дестинација у здравственом
туризму, спортском туризму, руралном туризму, агротуризму, а не треба занемарити нити културно-хисторијско насљеђе
Тузланског кантона када се говори о туристичким потенцијалима, које такођер може бити окосница развоја туризма. Стога
се као развојна потреба истиче потреба за брендирањем Тузланског кантона као јединствене туристичке локације у БиХ те
његова даља и снажнија промоција.
Тузлански кантон у протеклом периоду биљежио је позитивне трендове у контексту динамике тржишта рада. Уз
континуирани пад броја незапослених, расла је запосленост те је током 2019. године забиљежена стопа запослености од
32,25%. Међутим, смањење броја незапослених није искључиво резултат проналаска посла незапослених лица, већ и одласка
лица из Босне и Херцеговине односно Тузланског кантона. На подручју Тузланског кантона уочава се и тренд раста учешћа
жена у укупном броју незапослених лица, а највећи удио незапослених на подручју Тузланског кантона у 2019. години односио
се на НКВ раднике (32,14%), 31,01% незапослених су квалификована лица, те 27,89% лица имају ССС. У укупном броју
незапослених, високообразована лица учествују са 7,17% (ВШС и ВСС). Просјечна плата у Тузланском кантону у 2019. години
износила је 824 КМ што је 88,79% у односу на просјек Федерације БиХ. Тржиште рада Тузланског кантона карактерише и
недовољна конкурентност младих на тржишту рада, те посебно неусклађеност кадрова са потребама тржишта рада, што је
импликација за дефинисање стратешких интервенција које ће допринијети унапређењу наведених обиљежја тржишта рада
Тузланског кантона.
На наведене показатеље и трендове у области економског развоја на подручју Тузланског кантона значајан утицај имала је
COVID19 пандемија у 2020. години. Иако у тренутку израде Стратегије нису били доступни егзактни подаци из 2020. године,
са сигурношћу се може тврдити да је, између осталог, дошло до пада привредне дјелатности, повећања броја незапослених,
пада броја туриста док су пољопривредни произвођачи претрпјели велике штете, те ће у наредном периоду бити од кључне
важности пружити подршку опоравку и развоју привреде на подручју Кантона.
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Табела 4. Резиме развојних проблема, изазова и перспектива у области економског развоја Тузланског кантона
РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМИ
Недовољно развијен предузетнички
амбијент

РАЗВОЈНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
Одабрати три кључне индустријске гране у које је потребно
улагати како би се креирао “кноw-хоw” за побољшање
продуктивности и конкурентности у односу на регију и шире.
Креирањем сета порезних олакшица, смањењем парафискалних
Постојање сиве економије
намета, провођењем програма суфинансирања набавке опреме
или усавршавања радника те јачањем сарадње са образовним
институцијама које ће образовати потребне кадрове креира се
повољан пословни амбијент који ће резултирати економским
напретком, уједно стимулисати регистрацију пословних субјеката
и смањивање постојеће “сиве зоне” економије.
Мањак иновативности и примјене нових Потицати оснивање пословних субјеката у области
технологија компанија у Тузланском
обновљивих извора енергије, нових технологија и слично кроз
кантону
специјализоване, на потребама засноване, програме подршке.

ОБЛАСТ
Пословни
субјекти

Неусклађеност кадрова са потребама
тржишта рада

Јачати активну сарадњу између Завода за запошљавање, Тржиште рада
образовних институција и привредног сектора. Ускладити
потребе тржишта рада с образовним институцијама, радити
континуиране годишње анализе и испитивање потреба
послодаваца, прилагодити и интензивирати програме подршке
запошљавању те повећати издвајања за подршку запошљавању
(потицаји, субвенције, обуке и сл.).

Недовољна укљученост бх дијаспоре у
развојне токове Тузланског кантона

Дијаспора
Успостављање функционалног Регистра становника са
подручја Тузланског кантона који тренутно бораве у дијаспори,
мапирање њиховог интереса и потенцијала за инвестирање
те интензивирање сарадње са потенцијалним инвеститорима
кроз промптно пружање релевантних информација и услуга.
Креирати сет порезних олакшица којим ће се привући додатни
капитал.
Реализовати програме подршке јачању капацитета и Пољопривреда
конкурентности пољопривредних произвођача. Подстицати
удруживање пољопривредних произвођача на општинском
нивоу чиме би се превазишли постојећи изазови уситњених
парцела и ниске специјализације.

Недовољна искоришћеност
пољопривредних капацитета
Неконкурентност пољопривредних
произвођача
Структуром предузетничке
инфраструктуре превладавају пословне
зоне, уз изостанак осталих облика
предузетничке инфраструктуре

Обезбиједити снажнији развој научно-технолошких паркова, Предузетничка
кластера и других облика предузетничке инфраструктуре инфраструктура
који ће дјеловати као подстицај привреди у циљу повећања
њене конкурентности на регионалном нивоу уједно створили
предуслови за развој путем концепта паметне специјализације
(енгл. „smart specialization“).

Експлоатационе резерве минералних
сировина, гледано у цјелини, нису
довољно изучене и познате на подручју
Тузланског кантона

Потицати истраживање експлоатационих резерви минералних
сировина и ефикаснију експлоатацију рудних богатстава.

Рударство

Недовољна ефикасност и одрживост
управљања шумским ресурсима
Тузланског кантона

Предузети мјере на ефикаснијем управљања и очувању
шумских подручја Тузланског кантона, преводу деградираних
шумских подручја у вредније састојине, радити на очувању
и унапређењу корисних функција и биолошке разноликости
шуме, те потицати ефикасније коришћење шумских ресурса у
развоју привреде, уз очување шума.

Шуме

Лоше стање туристичких локалитета,
туристички интересантног културноисторијског насљеђа и остале туристичке
инфра и супраструктура уз неадекватан
законски оквир

Креирати и имплементирати мјере и активности које ће за циљ
имати већу промоцију туристичких садржаја Тузланског кантона
уз истовремено потицање развоја туристичке инфраструктуре
али и туристичких капацитета (вјештине и знања) пружалаца
туристичких услуга на подручју Тузланског кантона у сврху
Недовољан број развијених туристичких обезбјеђења квалитетнијег пружања туристичких услуга тиме и
доприноса обједињавању и брендирању Тузланског кантона као
производа
јединствене туристичке локације.
Недовољна промоција постојећих
туристичких садржаја Тузланског
кантона
Мали број брендираних дестинација у
односу на потенцијал који постоји

Туризам
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2.4.2. РЕЗИМЕ СТАЊА, РАЗВОЈНИХ ИЗАЗОВА И ПЕРСПЕКТИВА У ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
Образовни систем Тузланског кантона је у школској 2019/2020. години обухватио 53.115 ученика које своје образовање
стичу кроз рад 243 установе за основно и средње образовање. Док се број ученика на свим нивоима образовања из године у
годину смањује а што се доводи у везу са трендом раста одлазећег становништва Тузланског кантона те негативним природним
прираштајем (Табела 5), број наставника и академског особља остаје исти или се повећава. Тренд смањења броја ученика,
застарјелост инфраструктурних објеката и недовољна опремљеност школа савременим училима, неусклађеност наставног
плана и уписних политика са потребама тржишта рада представљају основне развојне проблеме образовања на подручју
Тузланског кантона.
Табела 5. Кретање броја ученика по нивоима образовања у Тузланском кантону за период 2015.-2019. година
Школска/академска год.

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Основно образовање

39.331

38.836

38.026

37.536

36.588

Средње образовање

19.226

16.850

15.751

15.966

15.582

11.074

11.231

11.338

10.920

9.956

Високо образовање

Извор: Федерални завод за статистику
Када је ријеч о предшколском образовању, тек око 10% дјеце користи услуге предшколског образовања и одгоја чиме се
закључује да је обухват дјеце овом услугом изразито мали. У три општине кантона уопште не постоје предшколске установе,
док се на подручју цијелог Кантона јавља проблем инклузивности дјеце ометене у развоју у редован процес предшколског
образовања гдје посљедњи доступни подаци из 2018/19 године показују да је тек петоро дјеце с тешкоћама у развоју укључено
у предшколско образовање.
На нивоу основног образовања, поред тренда смањења броја ученика што кроз смањен број уписа првачића што кроз
повећан број дјеце која напуштају основно образовање ради одласка у иностранство, развојни проблеми укључују и недовољну
опремљеност специјализованих кабинета, као и фискултурних сала. Опремљеност школа општим наставним средствима је
оптималан, али како би се унаприједио наставни процес потребно је осавременити опрему и специјализованих кабинета.
Поред тога, дотрајалост столарије и кровова на објектима основних школа за посљедицу има значајан губитак топлотне
енергије па је у наредном периоду потребно унаприједити енергијску ефикасност објеката чиме би се унаприједили услови
али и значајно умањили трошкови топлотне енергије.
И ниво средњег образовања је окарактерисан истим инфраструктурним проблемима као и ниво основног образовања, те
се и овдје јавља потреба за реконструкцијом инфраструктурних објеката те опремања средњих школа савременим училима
посебно у погледу специјализованих кабинета. Међутим, на овом нивоу се јавља и потреба за већом усклађеношћу уписне
политике са потребама тржишта рада јер је евидентно да на Тузланском кантону постоје дефицитарна занимања за које постоји
реална потреба у привреди, али се не образује стручни кадар. С тим у вези, у наредном периоду је потребно осмислити и
реализовати програме који ће мотивисати ученике да стичу средњошколско образовање у подручју дефицитарних занимања
кроз програме стипендија или обезбјеђивања запошљавања одмах по завршетку студија. Усклађивање уписних политика са
тржиштем рада, уз развој практичних вјештина ученика током образовања, ће у значајној мјери унаприједити способност
ученика да пронађу прво запослење након завршетка образовања.
Надаље, околности у које је стављен образовни систем усљед COVID19 пандемије током 2020. године указале су на
недовољну дигитализацију образовног система на подручју Тузланског кантона на свим нивоима, те неспремност и наставника
и ученика на online (удаљени) начин рада. С тим у вези, у наредном периоду је потребно јачати капацитете наставника у
подручју информатичке писмености те осавременити процес образовања кроз набавку савремених учила.
Када је ријеч о високошколском образовању, носилац високог образовања на подручју Тузланског кантона је Универзитет
у Тузли, иако се настава одвија и на неколико приватних универзитета. Највећи интерес за упис постоји на Медицинском
факултету, Филозофском факултету и Факултету електротехнике. Објекти у којима се изводи настава на високошколским
установама задовољавају образовне стандарде, међутим недостаје простора, опреме и финансијских средстава за провођење
врхунских научних и умјетничких истраживања. У наредном периоду, како би се унаприједио наставни процес, потребно је
улагати у модернизацију студијских програма, подизати квалитет студија, те јачати сарадњу универзитета са националним и
интернационалним окружењем. У циљу обједињавања факултета на једном мјесту, односно осавремењивања и унапређења
инфраструктурних капацитета, Влада Тузланског кантона у сарадњи са Ректоратом Универзитета у Тузли, је у претходном
периоду урадила низ активности које су довеле до стварања предуслова за реализацију изградње Кампуса Универзитета у
Тузли (на локацији бивше војне касарне у Солини у Тузли).
Поред редовног наставног процеса на Универзитету у Тузли се организују и научно-истраживачки радови, али се
финансијска средства за истраживачки рад крећу у распону од 100.000 до 150.000 КМ годишње и нису се значајније мијењала
у протеклих пет година. Значајан дио ових средстава односи се на суфинансирање одбране докторских и магистарских радова.
Иако је на овом подручју присутан одређени број приватних научно-истраживачких и истраживачко-развојних института,
њихови капацитети нису довољни да би се направио значајнији помак у развоју научно-истраживачке дјелатности, нарочито
у области иноваторства. Овој ситуацији додатно доприноси и недовољно развијена свијест о потреби оснивања научнотехнолошких паркова који би били повезница са окружењем а посебно са привредом. У циљу развоја високог образовања и
враћања значају Универзитета у Тузли у међународној академској заједници, као важна развојна потреба у наредном периоду
се намеће и подизање обима и квалитета научно-истраживачког рада.
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Основни развојни проблеми у области културе и спорта на подручју Тузланског кантона се односе на недовољну техничкотехнолошка опремљеност објеката те непостојање квалитетног, дигитализованог и јединственог система информисања о
културним програмима у Тузланском кантону, те незадовољавајуће стање спортске инфраструктуре а све усљед недовољног
улагања финансијских средстава у област културе и спорта. На подручју Кантона је евидентан недостатак спортских дворана,
фискултурних сала и квалитетних отворених спортских и рекреационих терена и комплекса. Развојне потребе за ове области
укључују креирање јединственог система информисања (концентрације информација на једном мјесту) о програмима рада и
повратно извјештавање о проведеним активностима свих регистрованих установа културе - на кантоналном и општинским
нивоима, потом издвајање значајнијих буџетских средстава за ове области али и јачање капацитета представника спортских
и културних удружења како би успјешно аплицирали на програме додјеле бесповратних средстава и на тај начин додатно
обезбиједили финансирање за своје потребе.
Примарна здравствена заштита на подручју Тузланског кантона пружа се у 13 домова здравља са 168 подручних амбуланти
и 228 тимова породичне медицине, док се секундарна здравствена заштита проводи дјелимично у домовима здравља који
пружају консултативно-специјалистичке, дијагностичке, стоматолошке и лабораторијске услуге, у приватним ординацијама
специјалистичке медицине и у оквиру Универзитетског клиничког центра Тузла и Опште болнице „Мустафа Бегановић“
Грачаница. Укупни болнички капацитети у Тузланском кантону износе 1.623 кревета односно 3,69 кревета на 1.000 становника
што је два пута ниже од европског стандарда од шест кревета на 1.000 становника. Иако УКЦ Тузла и Општа болница Грачаница
располажу са одређеним бројем квалитетне и савремене медицинске опреме, ипак општа опремљеност здравствених установа
на подручју Тузланског кантона се не може окарактерисати задовољавајућом. Финансијске потешкоће узрок су недовољне
материјално-техничке опремљености већине домова здравља и подручних амбуланти породичне медицине, недовољног броја
едукованих здравствених радника и честе флуктуације лијечника. Рањивост здравственог сектора је посебно подцртала појава
пандемије COVID19, која је исцрпила доступне људске потенцијале у здравственим установама, те у потпуности попунила
капацитете доступних здравствених установа и блокирала пружање квалитетних здравствених услуга, изузев мјера лијечења
пацијената обољелих од COVID19. Кључне развојне потребе у области здравствене заштите јесу јачање материјално-техничке
опремљености објеката примарне и секундарне здравствене заштите те израда секторске стратегије развоја здравства којом
ће се дати јасан смјер развоја ове области, планирати укључивање приватне праксе и дијагностичких центара у систем
здравствене заштите те нагласити и развити програми за промовисање важности физичког и менталног здравља и превентивне
програме у систему здравствене заштите.
Када се посматра стање у области социјалне заштите, у Федерацији БиХ нису развијени механизми за праћења стања
са нивоа ентитета, механизми вођења евиденције и механизми оцјене ефекта мјера у систему, тако да нема јединствених
података и врло је тешко анализирати функционисање система, а тиме и планирати адекватне мјере. Због непостојања јасних
заједничких правила и процедура, те договорених принципа у појединим областима и различитим системима социјалне
политике, па и различитих нивоа власти, међу носиоцима и актерима нема довољне координације и адекватне сарадње, па се
користе различити термини, различите евиденције, различите основице и процедуре остваривања неких права, што доводи до
неједнаког положаја грађана у остваривању социјалних права, зависно од тога у којој се области или кантону остварују. Право
на социјалну заштиту базира се углавном на статусу а у мањој мјери на потребама корисника.
Анализе показују да је БиХ једна од држава са највећим издвајањем за социјална давања. И поред великих издвајања за
социјална давања, одређена права из области социјалне и дјечије заштите се уопште не реализују или се реализују у мањем
обиму и то не само у нашем Кантону него и другим кантонима на подручју Федерације БиХ. Такођер, анализе показују да
је постојећи систем социјалне заштите крајње неправедан, неефикасан и неодржив. Тренутно на државном нивоу немамо
ни један закон којим је регулисано остваривање права из социјалне заштите. На нивоу Федерације БиХ је донесен Закон о
основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом. Овај закон обједињује и регулише
остваривање права из различитих области, као што су: права из области социјалне заштите, права лица са инвалидитетом, права
цивилних жртава рата и права заштите породице са дјецом. Федерални закон је оквирни закон на основу којег кантони доносе
своје законе усаглашене са федералним, с тим да кантони могу проширити обим права, али не могу ићи испод минимума
предвиђених федералним законом.
На подручју Тузланског кантона дјелује 13 центара за социјални рад. Током 2019. године права из социјалне заштите,
заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом, која се финансирају из буџета Тузланског кантона, остварило
је 27.544 корисника, а од тога социјална помоћ је исплатена за 14.177 корисника права из области социјалне заштите што
представља умањење од скоро 10% у односу на број корисника у 2014. години кад је износио 15.781.
Подаци у наведеној анализи показују да је за 11.187 корисника из федералног буџета исплатено 31.800.207,20 КМ, сходно
прописима без провјере имовинског цензуса, а да је из кантоналног буџета нешто мање (27.491.021,00 КМ) исплатено на
име социјалних права за скоро три пута већи број корисника (27.544), и уз обавезну провјеру имовинског цензуса за већину
права, односно за више од половине средстава издвојених из буџета Тузланског кантона. Ти подаци потврђују критичке осврте
научне и међународне заједнице да се на име социјалне заштите исплаћују значајна буџетска средства, али да она не долазе до
најугроженијих категорија становништва према критерију потреба.
Основни развојни проблеми у овој области су прије свега недостатак реформе система социјалне заштите у чијем процесу
је потребно донијети нове законске прописе који регулишу ову област (са нивоа Федерације БиХ покренуто је низ активности
на доношењу закона), недостатак стандардизованих услуга које се пружају или требају пружати корисницима, капацитети
установа социјалне заштите, а посебно центара за социјални рад су недовољно развијени (кадровски, просторни и технички),
што се негативно одражава на цјелокупан систем социјалне заштите.
У контексту области цивилне заштите, подручје Тузланског кантона се сматра ризичним јер у временским условима
појачаних киша долази до значајног изливања воде из корита ријеке Спрече те других водотока на више локација, укључујући
и могућност рушења бране на језеру Модрац у Лукавцу што би имало несагледиве посљедице за то подручје. Поплаве настају
усљед обилних кишних падавина и топљења снијега, а узрок плављења су углавном неуређена корита ријека, неадекватан
начин одводње оборинских вода, те недовољан обим изграђености заштитних објеката који би спријечили плављење насељених
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подручја и обрадивог земљишта. У циљу што боље припреме за провођење оперативних мјера заштите од поплава потребно
је унаприједити систем мониторинга, ране најаве и прогнозе, што подразумијева повећање броја хидролошких станица и
увођење хидролошких модела за прогнозу поплава. Тренутно најважнији корак у унапређењу заштите од поплава је измјена и/
или допуна Кантоналног оперативног плана одбране од поплава и леда. С тим у вези, неопходно је прикупити податке и дати
приказ актуелног стања и изграђености система и објеката за одбрану од поплава на подручју Тузланског кантона. Такођер,
треба извршити анализу степена одбране од поплаве појединих зона угрожених подручја, те у складу с тим верификовати
одбрамбене линије као и величине и број сектора.
Поред склоности поплавама, на подручју Тузланског кантона је значајна опасност и од активирања клизишта чиме је додатно
угрожена безбиједност и имовина грађана. Једна од главних активности по овом питању треба да буде формирање катастара клизишта
и израда карата стабилности тла на општинским и градским нивоима и њихово усаглашавање. Како је у 90% случајева узрок појаве
клизишта људски фактор, неопходно је спријечити: неадекватне грађевинско-земљишне ископе, неконтролисану (нелегалну) сјечу
шума, неадекватну регулацију оборинских и отпадних вода, изградњу објеката високо и нискоградње без прописане техничке
документације, изградњу грађевинских објеката на потенцијално нестабилним падинама.
Због велике покривености шумама, подручје је, такођер, у ризику од избијања пожара. Општа оцјена је да стање у области
заштите од пожара на подручју Тузланског кантона није задовољавајуће с обзиром на осјетљивост привредних субјеката на
пожаре, степен угрожености одређених категорија шума од пожара, стање у ватрогасним јединицама и достигнути степен
организованости.
Приједлог мјера за унапређење стања у области заштите од пожара и ватрогаству своди се на доношење нових и/или
измјену и допуну постојећих прописа чиме би се створиле правне претпоставке да се ова област квалитетно уреди односно да
се прије свега ријеши проблем њеног финансирања. То ће омогућити оснивање нових и повећање бројног стања постојећих
ватрогасних јединица, набавку ватрогасних возила, опреме и материјално-техничких средстава. Поред наведеног, потребно
је предузети и све превентивне мјере попут: израде регистра ризичних погона, постројења и простора; контроле, надзора и
опремања свих потенцијално опасних објеката; прописног руковања пожарно опасним материјама у производњи, промету
и складиштењу односно њиховом депоновању и уништавању; јачања инспекцијског надзора; едукације становништва и др.
Унапређење сарадње институција на свим нивоима у секторима вода, заштите околиша, заштите и спашавања те
просторног планирања представља први и основни корак у рјешавању проблема у овој области на подручју Тузланског кантона.
Интегрисано управљање ризицима и прилагођавање климатским промјенама треба постати добра пракса и, као такво, мора
обухватити све релевантне субјекте у превенцији и приправности за природне и друге несреће, на свим нивоима организације.
Када је ријеч о безбиједности грађана и стању криминалитета на подручју Кантона, најучесталија кривична дјела су
из области имовинских деликата те из области наркоманије. У претходном проматраном периоду је дошло до значајнијег
повећања броја кривичних дијела који се вежу за наркоманију те се као развојна потреба намеће унапређење кримобавјештајног рада, набавка специјалистичке опреме те појачан рад на припреми и имплементацији превентивних програма
за сузбијање конзумирања опијата. Стање безбиједности саобраћаја током периода 2014.-2019. године карактерише тренд
повећања саобраћајних незгода, уз истовремено повећање броја повријеђених лица у саобраћајним несрећама. Неповољна
безбједносна ситуација се повезује са чињеницом да се повећава фреквенција возила која учествују у саобраћају, а коју не
прате квалитетна улагања у побољшање саобраћајне инфраструктуре у Тузланском кантону. У наредном периоду је потребно
наставити са имплементацијом програма превенције учешћа у саобраћају под утицајем алкохола и опојних супстанци, те
појачати контролу саобраћаја возила која технички не задовољавају услове учешћа у саобраћају.
На подручју Тузланског кантона је регистровано и дјелује преко 2.800 невладиних организација/удружења, од чега су
најзаступљенија она која дјелују у области спорта (37,7%), заштите људских права (9,4%) те културе (8,7%). Преко 95%
удружења је регистровано на нивоу Кантона, док је остатак регистрован на вишим нивоима власти. Већина удружења је
концентрисана у већим урбаним центрима, а највише их дјелује на подручју града Тузла као кантоналном сједишту (42,9%).
Међутим, не постоји јединствено координирајуће тијело које би сарадњу између Владе Тузланског кантона и организација
цивилног друштва формализовало и довело на већи ниво. Многе организације на подручју Тузланског кантона имплементирају
социо-економске и околишно одрживе програме који су од значаја за развој Кантона. То би се требало препознати и у наредном
развојном периоду искористити, те постојеће капацитете и експертизу невладиног сектора (посебно у намицању средстава
и имплементацији специфичних развојних програма), ставити у функцију развоја како Кантона, тако и појединих градова/
општина на Кантону.

Petak, 4. juni 2021. god.
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Табела 6. Резиме развојних проблема, изазова и перспектива у области друштвеног развоја Тузланског кантона
РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМИ
Недовољан обухват дјеце
предшколским одгојем и образовањем

РАЗВОЈНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
Формирати предшколске установе у Челићу, Теочаку и Сапни.

Недовољна улагања у изградњу нових
и одржавање постојећих објеката
и инфраструктурних капацитета
образовања

Усмјерити средства из буџета Тузланског кантона за
реконструкције и адаптације у дотрајалим школским
објектима (примјењујући принципе енергијске ефикасности),
те изградњу нове образовне инфраструктуре укључујући
Универзитетски кампус, као и фискултурне сале на подручју
Тузланског кантона.

Наставни програми и уписна
политика средњег и високог
образовања није у складу са
потребама тржишта рада

Модернизовати наставне планове (у исте укључити и животне
вјештине, ускладити их са стварним потребама тржишта
рада), те подизати ниво квалитета студија и студентских
сервиса.

Образовни сектор се не развија у
складу са захтјевима тржишта и
савременим трендовима у образовању

Потребно је израдити Стратегију развоја образовања на
Тузланском кантону која ће укључивати и план дигитализације
свих нивоа образовања, као и јачање наставничких вјештина
за ефикасно коришћење едукативних online платформи.

Недостатак простора, опреме и
финансијских средстава за провођење
врхунских научних и умјетничких
истраживања - недостатак научнотехнолошких паркова/института

Повећати издвајања из буџета за област науке и пронаћи
начине за проналажње додатних извора финансирања из ове
области, те на тај начин такођер афирмисати јавни и приватни
сектор за оснивање научно-технолошких паркова и трајно
подстицати изврсност у научно-истраживачком/умјетничкостваралачком раду.

Недовољна повезаност образовног
сектора са окружењем и приликама за
образовање одраслих и неформално
образовање грађана

Развијати сарадњу свих нивоа образовања са окружењем,
посебно са пословним сектором, како на националном тако
и на интернационалном нивоу. Додатно, развијати сарадњу
са приватним и непрофитним школама, институцијама
и организацијама које се баве образовањем одраслих и
неформалним образовањем грађана у Тузланском кантону.

Непостојање квалитетног,
дигитализованог и јединственог
система информисања о културним
програмима у Тузланском кантону

Покренути успостављање јединственог система информисања
(концентрације информација на једном мјесту) о програмима
рада и повратно извјештавање о проведеним активностима
свих регистрованих установа културе - на кантоналном и
општинским нивоима.

Недовољна техничко-технолошка
опремљеност установа културе,
укључујући и домове и центре за
промоцију културе, образовања,
демократије и активног грађанства

Недовољна буџетска средства за
развој спорта

Недовољно развијен регулаторни
оквир за развој спорта у Тузланском
кантону
Недовољно изграђени капацитети
спортских организација за намицање
средстава из вањских извора

ОБЛАСТ

Побољшавати опремљеност установа и центара културе са
техничким средствима и опремом, у складу са трендовима
у развијеним земљама (библиотеке, музеји, позоришта,
галерије, друштвени/културни домови и центри), те извршити
дигитализацију пословања у сектору културе.

Образовање

Култура

Обезбиједити да се из буџета Кантона издвајају законски
предвиђена средства у висини од 1% буџета Тузланског
кантона, и повећати буџетски удио у подршци спортским,
организацијама и континуирано унапређивати критерије
и програм расподјеле средстава из буџета у циљу развоја
масовног (првенствено школског) и врхунског спорта.
Приступити изради свих пратећих прописа који ће
квалитетније прецизирати одређене одредбе Закона,
укључујући доношење правилника о вођењу регистра
правих лица у области спорта, правилника о вођењу регистра
физичких лица у области спорта као и израда секторске
Стратегије развоја спорта у Тузланском кантону.
Неопходно је у наредном периоду радити на континуираном
унапређењу информисаности спортских организација, јачању
њихових капацитета за припрему апликација за програме
додјеле бесповратних средстава и развијати и подржавати
активности научних и стручних институција са циљем
едукације стручних лица оспособљених за рад у спорту.

Спорт
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Недовољна улагања у побољшање
здравствених услуга и немогућност
формирања ЈПП са приватним и
дијагностичким центрима
Недовољна материјално-техничка
опремљеност здравствених установа
Непостојање квалитетног
регулаторног оквира и јасног правца
развоја здравства на Тузланском
кантону

Правовремено планирати и јачати издвајања из буџета
Тузланског кантона за побољшање квалитете здравствених
услуга и стварање могућности за формирање ЈПП.
Побољшати материјално-техничку опремљеност здравствених установа (повећати број кревета, унаприједити постојећу
дијагностичку опрему и набавити савремену дијагностичку
опрему).

Убрзати процес доношења реформских процеса, учествовати
у изради истих и припремити те учествовати у изради Закона
о социјалним услугама и пратећих докумената, обезбиједити
имплементацију Закона о социјалним услугама, Учествовати у
евалуацији/ревизији имплементације Закона о хранитељству.

Недовољно развијени програми
јачања породица и младих у стању
социјалне потребе

Обезбиједити учешће у програмима јачања породица и
превенције породичног насиља, занемаривања и злостављања
дјеце, одвајања дјеце од породица, јачања компетенција
младих који напуштају алтернативну бригу, итд.
Адаптација и реконструкција установа социјалне заштите са
циљем омогућавања приступа тим установама од стране лица
са посебним потребама као и примјена енергијски ефикасних
мјера на објектима.

У већини општина нису формиране
професионалне ватрогасне јединице
нити су створене претпоставке за
организовање јединица цивилне
заштите опште намјене и повјереника
цивилне заштите

Формирање и попуна људством структура цивилне заштите.

Недовољна опремљеност субјеката
заштите и спашавања неопходним
материјално-техничким средствима

Набавка материјално-техничких средстава и опреме за
потребе професионалних ватрогасних јединица, штабова и
повјереника цивилне заштите, служби заштите и спашавања
и јединица опште и специјализоване намјене на нивоу
општина/градова и Тузланског кантона.

Недовољна обученост и техничка
опремљеност субјеката заштите од
пожара
Недовољна међуинституционална
сарадња у секторима вода, заштите
околиша, заштите и спашавања те
просторног планирања
Тренд повећања кривичних дјела
повезаних са наркоманијом
Повећање броја саобраћаних незгода

Здравствена
заштита

Израдити секторску стратегију развоја здравства и планирати
укључивање приватне праксе и дијагностичких центара у
систем здравствене заштите.

Недовољно информисани грађани и
социјално искључене групе о правима
и начинима остваривања права из
области социјалне заштите

Унаприједити инфраструктуру
социјалне заштите на подручју
Тузланског кантона
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Социјална
заштита

Социјална
заштита

Цивилна
заштита

Оспособљавање основних снага за обављање ватрогасне
дјелатности, односно професионалних и добровољних
ватрогасаца, те техничко опремање за брзо и адекватно
реаговање.
Успоставити процедуре заједничког дјеловања у оквиру
надлежности појединих субјеката.
Унапређење Крим-обавјештајног рада, набавка специјалистичке
опреме и појачан рад на припреми и имплементацији
превентивних програма за сузбијање конзумирања опијата.
Наставити са имплементацијом програма превенције учешћа
у саобраћају под утицајем алкохола и опојних супстанци,
те појачати контролу саобраћаја возила која технички не
задовољавају услове учешћа у саобраћају.

Стање
криминалитета
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Недовољно изграђени капацитети
установа и организација цивилног
друштва (удружења и фондација) за
ефикасније намицање средстава из
других развојних фондова и програма
виших нивоа власти

Недовољно искоришћени људски
ресурси, те капацитети и потенцијали
невладиног сектора (удружења и
фондација) која дјелују на подручју
Тузланског кантона
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Континуирано јачати капацитете организација цивилног
друштва (удружења и фондација) и установа у циљу
ефикаснијег намицања средстава из других развојних
фондова и програма виших нивоа власти. Заједнички радити
на планирању, изради, имплементацији и суфинансирању
пројеката који су финансирани кроз стране изворе
финансирања, а који доприносе реализацији Стратегије
развоја Тузланског кантона.
Испитати стање и потребе невладиног сектора у Тузланском
кантону (удружења и фондација) кроз ревидирање Регистра
удружења на подручју Тузланском кантону. Ускладити
класификацију удружења према Међународној класификацији
непрофитних организација (ICNP). Утврдити процедуру
за добивање статуса од јавног значаја и увођења начела
супсидијарности за послове власти које су од јавног значаја
(попут сигурних кућа и слично).

Цивилно
друштво

2.4.3. РЕЗИМЕ СТАЊА, РАЗВОЈНИХ ИЗАЗОВА И ПЕРСПЕКТИВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 		
ОКОЛИША И ИНФРАСТРУКТУРЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
Подручје Тузланског кантона посједује релативно развијену цестовну мрежу коју највећим дијелом односно 61,56%
чине локалне цесте, потом 16,75% регионалне цесте те 12,59% магистралне цесте. Стање цестовне инфраструктуре није
задовољавајуће и врло често долази до великих гужви које се јављају усљед повећаног броја возила, те је у наредном периоду
потребно обезбиједити значајнија средства у буџету за санирање цеста у надлежности Кантона, те планирати и обезбиједити
квалитетнију регулацију саобраћаја кроз изградњу кружних токова и алтернативних праваца. Жељезнички саобраћај је
заступљен искључиво када је ријеч о теретном превозу, јер постојеће стање жељезничке инфраструктуре не испуњава услове за
развој путничког жељезничког саобраћаја. Имајући у виду потенцијал али и бенефите жељезничког саобраћаја како у очувању
околиша тако и у економској исплативости те растерећењу цеста, у перспективи би се требало размишљати о модернизацији
жељезничке инфраструктуре и враћања у функцију путничког жељезничког саобраћаја.
За разлику од жељезничког саобраћаја, развој ваздушног саобраћаја на подручју Тузланског кантона је у узлазној путањи.
Оснивањем ЈП „Међународни аеродром Тузла” створиле су се основне претпоставке за развој и унапређење ваздушног
саобраћаја на подручју Тузланског кантона, а додатним улагањем у развој ваздушне инфраструктуре и осавремењавањем
услуга Међународног аеродрома Тузла, путнички ваздушни саобраћај доживио је значајну експанзију и биљежи константни
тренд повећања превезених путника. У 2019. години једини авиопревозник који ординира са Међународног аеродрома Тузла,
WIZZ AIR превезао је рекордних 593.050 путника, према 12 дестинација у Европи, што је за четири пута више у односу на
2014. годину. Међутим, појавом пандемије COVID19 у марту 2020. године заустављен је снажан и нагли раст сервиса које
пружа Међународни аеродром Тузла. Као резултат рестриктивних мјера и заустављања промета робе и путника, током 2020.
године дошло је до пада од 60% у броју путника у односу на 2019. годину. Једна од развојних перспектива у овој области јесте
изградња треће чекаонице за путнике у одласку (gate) чиме би се број путника могао повећати за додатних 40% од постојећег
капацитета. Овакав развој прометних капацитета ваздушног саобраћаја ће каталитички утицати на повећање економске
активности Тузланског кантона, али и других регија БиХ.
У области водоснабдијевања на подручју Тузланског кантона основни проблем представља дефицит расположивих
водних ресурса за становништво и индустрију Тузланског кантона који износи 700 л/с, а пројекције надлежних институција
кажу да ће се до 2025. године дефицит наставити, али ће се смањити на око 500 л/с. Недовољна изграђеност, као и застарјелост
постојеће мреже водоснабдијевања, те недовољни капацитети и квалитет изворишта и подземних водних тијела, за посљедицу
имају и чињеницу да је просјечна потрошња воде на подручју Кантона око 90 л/стан/дан (у ЕУ 100-250 л/стан/дан, а у
БиХ 120 л/стан/дан). Степен обухвата становништва системом јавног водоснабдијевања је 72,15%, а праћење и контрола
квалитета питке воде у системима јавног водоснабдијевања се врши од стране надлежних институција. На подручју Кантона
евидентан је недостатак средстава за инвестиције за водну инфраструктуру. Ангажман кључних актера на аплицирању за
пројекте којима би се финансирала водна инфраструктура (посебно за ЕУ фондове) је недовољан и некоординиран, тако
да велики износи доступних и расположивих средстава остају неискоришћени, док је с друге стране евидентан недостатак
средстава за суфинансирање пројеката у (општинским/градским) буџетима. У наредном периоду, развојне перспективе у
овој области укључују увођење механизама за стимулисање рационалне потрошње воде, креирање дугорочних планских
докумената и сачињавање средњорочних планова финансирања водне инфраструктуре са посебним фокусом на намицање
средстава из вањских извора финансирања како би се растеретио буџет Кантона. Развојна потреба односи се и на израду плана
дигитализације и обезбјеђење средстава за дигитализацију услуга у сектору водоснабдијевања.
Када је у питању третман отпадних вода из насеља, само градови Градачац, Сребреник и Живинице имају функционалне
системе за пречишћавање отпадних вода. У периоду 2014.-2018. година дошло је до повећања обухвата домаћинстава
одводњом отпадних вода са 25% на 54,47%, што представља увећање за 29,47%. У том смислу, значајан развојни проблем у
области заштите околиша јесте непостојање или неадекватан третман отпадних вода из привреде, као и недостатак програма
превенције и замјене „прљавих“ технологија, те се у наредном периоду предлаже законско регулисање третмана отпадних
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вода из индустријских постројења на начин да воду могу захватати искључиво низводно од „својих“ испуста, чиме би их се
додатно мотивирало на поштивање прописа.
Систем топловодних мрежа, односно систем гријања, на подручју Тузланског кантона је недовољно развијен иако се
Кантон налази у повољнијој ситуацији у односу на друге кантоне када је ријеч о потенцијалу извора топлотне енергије имајући
у виду постојећу Термоелектрану Тузла али и планове о доградњи сектора производње електричне енергије. Топлификације
локалних заједница ће отклонити један од највећих загађивача ваздуха на подручју Кантона а то је велики број индивидуалних
ложишта, па чак и у урбаним центрима. Један од кључних аспеката развоја заштите околиша и комуналне инфраструктуре у
наредном периоду треба бити топлификација градова и општина на подручју Тузланског кантона, а у том смислу је потребно
направити дугорочни план развоја система даљинског гријања те на основу истог, покушати обезбиједити средства из вањских
извора за изградњу.
На подручју Тузланског кантона се континуирано повећава покривеност становништва јавном расвјетом, која је у 2019.
години износила 65%. Међутим, констатован је неуједначен ниво обухвата становништва у оквиру цјелокупне територије
Кантона, тако да се тај проценат креће од ниских 45% (општине Теочак и Сапна), до задовољавајућих 95% (градови Градачац
и Тузла). Као основни развојни проблем дефинише се повећање трошкова одржавања система јавне расвјете уз истовремено
смањење инвестиција у проширење јавне расвјете. Стога је у наредном периоду потребно коришћењем доступних међународних
и домаћих фондова повећати учешће ванбуџетских извора финансирања и примијенити енергијски ефикасне системе расвјете,
чиме би се оствариле дугорочне уштеде у области потрошње јавне расвјете.
У контексту квалитета ваздуха на подручју Тузланског кантона се појављује низ проблема који резултују неповољним
стањем ове области. Енергетски сектор који је и један од најзначајнијих носилаца привредних активности у Тузланском
кантону у великој мјери неповољно утиче на квалитет ваздуха на подручју Кантона и то посебно у ужој Тузланској регији. С
обзиром на планирано проширење електроенергетске мреже кроз изградњу Блока 7, ова ситуација ће бити додатно усложњена
у будућности. Поред Термоелектране, квалитет ваздуха је оштећен и базичном индустријом, и то из производње: соде, кокса
и производа на бази коксног гаса, цемента, производа на бази слане воде и хлора и др., при чему се уочава тренд повећања
броја постројења и погона који улазе у ову категорију. Надаље, високе концентрације загађујућих материја у ваздуху, које су
у знатном порасту у периоду сезоне гријања, показују да су сектор зградарства, а посебно индивидуална ложишта, такођер,
један од значајнијих загађивача ваздуха. И на крају, велики притисак на квалитет ваздуха долази из сектора саобраћаја, што
је углавном посљедица наглог повећања броја возила у саобраћају. Квалитет ваздуха у Тузланском кантону се прати путем
пет мјерних станица, од које се три налазе на подручју града Тузле, једна на подручју града Живиница те једна на подручју
општине Лукавац. Поред пет стационарних мјерних станица, Министарство просторног уређења и заштите околице Тузланског
кантона располаже и са једном мобилном станицом која служи за мјерење загађења у осталим општинама Тузланског кантона.
У области унапређења квалитета ваздуха, прије свега је потребно набавити додатне мјерне станице које ће омогућити
веће праћење параметара у свим дијеловима Кантона а потом је потребно израдити смјернице које ће системски помоћи у
ограничавању нивоа загађења ваздуха из сваког од идентификованих извора. Неки од начина, попут успостава даљинског
гријања, су повезане са развојним приоритетима и других области те се стога могу сматрати и кључним стратешким развојним
приоритетима у наредном периоду.
Стање у области квалитета вода је неповољно, имајући у виду да су вишегодишња праћења квалитета вода показала да су
сви водотоци у далеко лошијем стању у односу на законски утврђени квалитет. Ријека Спреча је, нажалост, постала отворени
колектор за све отпадне воде са подручја 12 локација, а оно што највише забрињава је чињеница да тренутне количине вода у
водотоцима слива, могу прихватити тек 1,7% укупног загађења које се свакодневно уноси. Ријеку Јалу, значајну притоку ријеке
Спрече која протиче кроз Тузлу, карактеришу мала водност у већем дијелу године (учешће отпадних вода у укупној маси и до
90%), високи нивои фекалних загађења, висока пХ-вриједност, садржај електролита, чиме је повећана токсичност тих вода.
Акумулација Модрац, посебно у плићим дијеловима, не задовољава ни II категорију квалитета воде посматрајући параметре
као што су отопљени кисик и отопљена органска загађења (утрошак КМnО4), а утврђене су прекорачене концентрације азотних
и фосфорних једињења, жељеза, мангана, а и осталих тешких метала (Pb, Zn, Cr, Cu, Аl). Као кључни развојни проблеми ове
области издвајају се недовољно развијени канализациони системи за одводњу отпадних вода за подручје општина/градова, те
непостојање постројења за третман отпадних вода из насеља. Стога је у наредном периоду потребно планирати реконструкцију
и проширење канализационих система, те реализовати по приоритетима утврђеним планским документом одводње отпадних
вода у свакој општини, којим би се извршила приоритизација инвестиција за период од најмање пет година.
Основни развојни проблем у области квалитета и заштите земљишта јесу оштећења и губитак земљишта који се јављају
усљед експлоатације минералних сировина те формирања површинских копова у рударству, као и загађење тла који се јавља
због неадекватно одложеног отпада из привреде и домаћинстава, отпадних вода из септичких јама те неадекватног коришћења
хемијских средстава у пољопривреди. Као резултат оштећења тла, поред ризика за здравље становништва, јављају се и
клизишта и одрони који је на подручју Кантона регистровано преко 4.000. Обзиром на велики процент учешћа нестабилних и
условно стабилних терена и уз одређени геохазардни потенцијал за формирање нових клизишта, закључује се да су клизишта
и лабилне падине значајан ограничавајући фактор за развој Тузланског кантона. Како би се ријешио овај развојни проблем
у наредном периоду је потребно израдити катастар клизишта на свим градовима/општинама Тузланског кантона, на основу
јединствене ГИС методологије, који би омогућио планирање и приоритизовање санације клизишта, те предузети превентивне и
оперативне мјере ради елиминисања негативног утицаја људског фактора на појаву нових и активирање постојећих клизишта,
као и ради санације постојећих клизишта и лабилних падина. Поред тога, потребно је унаприједити област прикупљања
отпада кроз стимулацију изградње регионалних санитарних депонија али и успостављање центара за сортирање отпада са
фокусом на повећан удио рециклаже отпада, чиме би се значајно смањило загађење земљишта али и вода у наредном периоду.
Једна од најзначајнијих области на коју треба ставити фокус у наредном периоду јесте енергијска ефикасност (ЕЕ), која
обједињује концепте стабилног снабдијевања енергијом и обезбјеђењем заштите околиша и одрживог развоја. Стање у области
ЕЕ на подручју Тузланског кантона је тренутно незадовољавајуће, али Влада Тузланског кантона у сарадњи са невладиним
сектором је припремила евиденцију броја објеката за провођење мјера енергијске ефикасности, те интензивно инвестира у
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бројне пројекте побољшања ЕЕ. Тако је у оквиру регионалног пројекта “Паметне школе” укупно шест школа са подручја
Тузланског кантона унаприједило енергијску ефикасност и успоставило систем управљања енергијском ефикасношћу. Поред
образовних институција, планира се увођење ЕЕ и у другим услугама које нуде локалне власти као што су јавни превоз и јавна
расвјета. Поред јавних услуга, и привредници са подручја Кантона су се окренули ка провођењу мјера енергијске ефикасности
које ће у будућности бити још и изражајније због очекиваног раста цијена енергије. У наредном периоду, потребно је за
реализацију Плана енергијске ефикасности на подручју Тузланског кантона за период 2019-2021. намијенити значајнија
буџетска средства, али и намицати средства из вањских извора финансирања како би се посвећено и досљедно радило на
увођењу енергијске ефикасности на што већи број објеката на подручју Кантона. Битно је напоменути и да Тузлански кантон
посједује значајан потенцијал када је у питању соларна енергија те на подручју Кантона постоји једна изграђена соларна
електрана и 24 електране у припреми чиме ће се значајно унаприједити капацитет соларне енергије на подручју Кантона.
Табела 7. Резиме развојних проблема, изазова и перспектива у области заштите околиша и инфраструктуре Тузланског
кантона
РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМИ

РАЗВОЈНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Стање цестовне инфраструктуре није
на задовољавајућем нивоу, уз често
јављање великих гужви у саобраћају
због преоптерећености цеста

Намијенити значајнија средства у буџету за санирање
цеста у надлежности Кантона, те планирати и обезбиједити
квалитетнију регулацију саобраћаја кроз изградњу кружних
токова и алтернативних праваца.

Недовољна искоришћеност
капацитета јавног транспорта,
нарочито у сектору жељезница

Јавно промовисати и субвенционирати јавни превоз те
развијати инфраструктуру за неометано одвијање јавног
превоза (изградња и уређивање међуградских аутобусних
станица, осавремењивање жељезничке инфраструктуре,
осавремењивање возног парка итд.).

Капацитети терминала на Аеродрому
Тузла су у потпуности попуњени, што
ограничава даљи развој путничког
авио-саобраћаја

Нерационално коришћење водних
ресурса и велики губици у системима
јавног водоснабдијевања, првенствено
секундарним водоводним мрежама
Непостојање планског документа за
развој водоводне инфраструктуре
на подручју Кантона и унапређење
квалитете вода

ОБЛАСТ

Саобраћајна
инфраструктура

Издвојити средства из буџета за суфинансирање изградње
треће чекаонице за путнике у одласку (gate), након што се
санирају економске посљедице по рад Аеродрома изазване
пандемијом COVID19.
Увести механизме стимулисања рационалне потрошње воде
(различите тарифе за различите обиме потрошње, мјерачи
за свако домаћинство,...), реконструкција мреже, ефикасно
управљање потрошњом (мјерење потрошње), елиминисање
нелегалних прикључака.
Донијети интегралне планске документе и сачинити
средњорочне планове финансирања водне инфраструктуре и
Водоснабдијевање
успоставити систем редовне контроле квалитета воде.

Недовољно развијени информациони
системи у процесима управљања,
мониторинга коришћења водних
ресурса и пружања услуга грађанима
у овом сектору

Изградити план дигитализације сектора управљања водама те
у складу с планом обезбиједити довољна финансијска средства
за дигитализацију услуга у сектору водоснабдијевања.

Непостојање планског документа
одводње отпадних вода за подручје
општине, те се инвестиције у градњу/
проширење и реконструкцију мреже
најчешће реализују ad hoc

Инвестиције у градњу/проширење и реконструкцију
канализационих система реализовати по приоритетима
утврђеним планским документом одводње отпадних вода
у свакој општини, којим би се извршила приоритизација Третман отпадних
вода
инвестиција за период од најмање пет година.

Недостатак средстава за
модернизацију мреже даљинског
гријања (старост 15-20 год) условљава
све чешће кварове

Оријентацијом на ванбуџетске изворе средстава (међународни
и домаћи фондови) креирати пројекте и обезбиједити
неопходна средства.

Велики број индивидуалних ложишта
указује на потребу повећања степена
покривености становништва услугама
даљинског гријања

Проширити постојећу и изградити нове топловодне мреже,
али и обезбиједити механизме стимулисања изградње
објеката за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Гријање,
топловодне мреже
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Инвестирање у одржавање јавне
расвјете опадају док се повећавају
трошкови функционисања јавне
расвјете на годишњем нивоу

Коришћењем доступних међународних и домаћих фондова
повећати учешће ванбуџетских извора финансирања и
примијенити енергијски ефикасне системе расвјете.

Параметри квалитета ваздуха се прате
само у појединим дијеловима Кантона
због недостатка мјерних станица

У буџету Тузланског кантона или из међународних фондова
обезбиједити средства за набавку додатних стационираних
мјерних станица за мјерење квалитете ваздуха.

Сектор енергије и индустрије су
кључни загађивачи ваздуха на
подручју Кантона
Значајан притисак на квалитет
ваздуха врши сектор зградарства због
гријања стамбеног, пословног и јавног
простора, а томе посебно доприносе
индивидуална ложишта

Постојећи мониторинг квалитета ваздуха проширити и на
друге полутанте, а индустрију обавезати на досљеднију
примјену постојећих закона који их обавезују на редован
мониторинг емисија и извјештавање.

Интензивирати градњу канализационе мреже у насељима са
изграђеним системом јавног водоснабдијевања.

Непостојање планског документа
одводње отпадних вода за подручје
општине, те се инвестиције у градњу/
проширење и реконструкцију мреже
најчешће реализују ad hoc

Инвестиције у градњу/проширење и реконструкцију
канализационих система реализовати по приоритетима
утврђеним планским документом одводње отпадних вода
у свакој општини, којим би се извршила приоритизација
инвестиција за период од најмање пет година.

Непостојање Катастра клизишта
које би омогућило планирање и
приоритизовање њихове санације
Велики број клизишта које клизањем
тла угрожавају многе грађевинске и
инфраструктурне објекте, па и читава
насеља
Обухват становништва и привреде
организованим прикупљањем отпада
незадовољавајући (53% и 80%)
Механизација за прикупљање и
збрињавање отпада застарјела
и недовољна и не постоји
инфраструктура која омогућава
ефикасно одвајања нити рециклирања
отпада
Постојеће депоније немају потребне
дозволе за рад те је присутан велики
број нелегалних (дивљих) депонија
Прекомјерна сјеча која доводи до
ерозије тла и појаве клизишта

Квалитет
ваздуха

Проширење мреже даљинског гријања јер подразумијева
гашење индивидуалних ложишта и њихово прикључење на
систем даљинског гријања те стимулисање провођења мјера
термичке изолације објеката, као мјере за смањење емисије
загађујућих материја у ваздух.

Градња канализационих система
недовољно прати динамику
развоја водоснабдијевања, чак и у
општинским центрима

Испуштање нетретираних или
недовољно третираних отпадних вода
из урбаних /градских подручја и из
привредних агломерата

Јавна расвјета

Квалитет вода

Иницирати изградњу економски оправданих постројења
за третман отпадних вода из насеља. Урадити пројектну
документацију за одводњу и пречишћавање отпадних вода за
општинске канализационе системе и исходовати одговарајуће
водне акте, као припремне активности за инвестиције.
Израдити катастар клизишта на свим општинама Тузланског
кантона, на основу јединствене ГИС методологије. Омогућити
свим општинама на подручју Тузланског кантона да постану
дио ДРАС система.
Предузети превентивне и оперативне мјере ради елиминисања
негативног утицаја људског фактора на појаву нових и
активирање постојећих клизишта, као и ради санације
постојећих клизишта и лабилних падина.
Додатним буџетским и ванбуџетским
повећати обухват становништва.

финансирањем

Успостављање малих центара за сортирање и издвајање
комерцијалног дијела отпада. Обезбиједити додатна улагања
у осавремењивање механизације кроз вањске изворе
финансирања.

Квалитет
земљишта и
управљање
отпадом

Стимулисати изградње регионалних санитарних депонија, те
обезбиједити дозволе и ускладити организацију депонија са
одредбама дозвола.

Интензивирати планско пошумљавање, те код доношења
планова пошумљавања дати приоритет површинама, које су
огољеле и изложене дјеловању бујица и ерозије земљишта
и површинама на већим надморским висинама („заштитне
шуме“).

Квалитет
земљишта и
управљање
отпадом
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Непостојање јасних праваца у сектору
енергијске ефикасности и коришћења
обновљивих извора енергије
Недовољна улагања у пројекте и мјере
енергијске ефикасности у јавним
објектима (у просјеку спадају у „Е“
енергетски разред)

Грађани живе у енергијски
неучинковитим стамбеним
просторима те плаћају високу цијену
енергије, уз низак ниво дохотка
Прекомјерно учешће фосилних горива
у обезбјеђењу енергетских потреба
становништва, индустрије и јавних
сервиса
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План енергијске ефикасности на подручју Тузланског
кантона за период 2019-2021. и акционе план (СЕКАП) у
свим општинама и градовима Тузланског кантона и одмах
започети њихово провођење.
Обезбиједити средства унутар буџета Кантона и
интензивирати израду пројеката за коришћење средстава из
доступних ванбуџетских извора (међународних фондова)
те провести мјере енергијске ефикасности и довести их у
енергијски прихватљиве категорије „Б“ и „Ц“.

Енергијска
ефикасност
и обновљиви
извори енергије

Израдити Програм мјера за сузбијање енергетског сиромаштва
те обезбиједити финансирање идентификованих мјера.

Учешће обновљивих извора енергије довести на ниво у
складу са стратешким документима вишег реда.

2.5. СТАЊЕ ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Планско уређење простора је предуслов за очување простора као општег добра и као такво нужно га је заштитити
доношењем планских докумената, којим би се дефинисало коришћење, заштита и управљање простором. Планско уређење
простора на Тузланском кантону уређено је Законом о просторном уређењу и грађењу („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 и 4/17).
У складу са наведеним Законом, врсте планских докумената којима се одређује сврсисходно организовање, коришћење и
намјена простора, те мјере и смјернице за уређење и заштиту простора су:
Развојни плански документи:
•
Просторни план Кантона,
•
Просторни план подручја посебних обиљежја Кантона,
•
Просторни план општине/града,
•
Урбанистички план.
Детаљни плански документи:
•
Зонинг план,
•
Регулациони план,
•
Урбанистички пројекат.
Други плански документи су:
•
План парцелације.
У периоду од 2006. године до данас израђени су и усвојени Просторни план за подручје Тузланског кантона 2005-2025.,
Просторни планови за подручја посебних обиљежја Заштићени пејзаж “Коњух” за период 2010-2030., Просторни план
подручја посебних обиљежја дијела сливног подручја акумулације Модрац за период 2016. до 2036., те просторни планови за
све општине, односно градове Тузланског кантона.
Када је ријеч о Просторном плану за подручје Тузланског кантона, у фебруару 2016. године Влада Тузланског кантона
усвојила је Одлуку о приступању изради Измјена и допуна Просторног плана Тузланског кантона за период 2005.-2025. година.
Приједлог Измјена и допуна Просторног плана Тузланског кантона за период 2005.-2025. година, Влада је усвојила у
септембру 2019. године, а у току је процедура доношења овог документа од стране Скупштине Тузланског кантона.
Основа за израду Измјена и допуна Просторног плана Тузланског кантона за период 2005.-2025. година су смјернице за
израду Измјена и допуна из Одлуке о приступању изради Измјена и допуна Просторног плана, усвојени просторни планови
града Тузле и општина Кантона, урађене студије рањивости простора за подручје Кантона и Употребне вриједности земљишта
за општине, шумско-господарске основе, орто-фото снимци из 2012. године и друга релевантна документација.
Основне Измјене и допуне Просторног плана, у складу са Смјерницама, односе се на ажурирање границе Кантона,
општина и насељених мјеста, ажурирања стања и планираних површина пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта
(становање и привреда), минералних ресурса, измјена и допуна саобраћајне и друге инфраструктуре, природног и културноисторијског насљеђа, те угрожених површина (клизишта, мински сумњиве површине). Кроз наведене Измјене и допуне,
посебна пажња посвећена је заштити пољопривредног и шумског земљишта. Такођер је битно истаћи да су Измјенама и
допунама плана за развој привредних дјелатности утврђене привредне зоне у склопу урбаних подручја или изван њих, које
заузимају 3.173,53ха. Привредне зоне су лоциране у већ формираним зонама тих дјелатности са потребним проширењима,
као и тамо гдје то инфраструктура омогућава, а да се при томе водило рачуна да се не заузимају нове површине шумског и
вриједног пољопривредног земљишта, те земљишта намијењеног развоју туризма и рекреације.
Приједлогом Измјена и допуна, задовољени су основни циљеви израде да се кроз ажурирање и актуализацију стања
просторног уређења на подручју Кантона, те прилагођавање промјенама у простору и окружењу, обезбиједи бржи привредни

Broj 9 - Strana 1020

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Petak, 4. juni 2021. god.

и друштвени развој Кантона, уз рационално коришћење и сврховито управљање ресурсима ради заштите простора, поштујући
при томе принципе хуманог одрживог развоја утврђене Просторним планом Тузланског кантона.

2.6. ЈАВНА УПРАВА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
2.6.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА КАНТОНАЛНЕ УПРАВЕ
Законодавну власт Тузланског кантона врши Скупштина Тузланског кантона. Скупштина Кантона потврђује именовање
и разрјешење Владе Тузланског кантона. Влада има 13 чланова, а чине је премијер и 12 министара. Реорганизацијом
министарстава у 2017. години министарства Тузланског кантона чине:
1.
Министарство финансија
2.
Министарство привреде
3.
Министарство за борачка питања
4.
Министарство за културу, спорт и младе
5.
Министарство просторног уређења и заштите околице
6.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
7.
Министарство трговине, туризма и саобраћаја
8.
Министарство унутрашњих послова
9.
Министарство правосуђа и управе
10. Министарство образовања и науке
11. Министарство за рад, социјалну политику и повратак
12. Министарство здравства
Кантоналне органе управе, управне организације и друге кантоналне органе чине: 12 министарстава, двије управе Кантонална управа цивилне заштите и Кантонална управа за инспекцијске пословне Тузланског кантона (самосталне управе).
Структуру чини и пет управних организација, и то: Кантонални завод за пружање правне помоћи и Педагошки завод, те
управе у саставу министарстава (Кантонална управа за шумарство, Пољопривредни завод, Завод за просторно планирање и
урбанизам и Кантонална агенција робних резерви). Кантонална агенција за приватизацију је специјализована организација,
а регулаторно тијело чини Комисија за концесије, док је као посебни орган успостављено Кантонално правобранилаштво.
Организациону структуру кантоналне управе чине и четири уреда, и то: Уред Премијера, Уред Владе Тузланског кантона, Уред
за законодавство и Уред за заједничке послове кантоналних органа управе.

2.6.2. ИМОВИНА У ВЛАСНИШТВУ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
При Уреду за заједничке послове кантоналних органа управе води се Регистар имовине Тузланског кантона, као вид
помоћне евиденције непокретне имовине која је евидентирана у земљишним књигама као имовина Кантона, али и имовине
која се води у књиговодственим и другим помоћним евиденцијама као потенцијална имовина Кантона, али која још није
уведена у земљишне књиге. Према наведеном Регистру, у земљишним књигама заведено је 13 некретнина, већином пословни
простори и зграде са припадајућим земљиштем, а исте се налазе у Тузли, Бановићима, Живиницама и Кладњу. Наведена
имовина углавном служи за смјештај и рад кантоналних органа и јавних институција.
Што се тиче остале имовине која се у књиговодственим евиденцијама води као кантонална имовина која још није
укњижена у земљишним књигама, ради се о просторима који углавном служе за смјештај и рад кантоналних органа и других
институција, или су одлукама надлежних органа дати на привремено коришћење другим, прије свега општинским органима
и институцијама.

2.6.3. СТАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА И ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАНТОНАЛНЕ УПРАВЕ
У кантоналним органима управе је у 2019. години било запослено 477 радника. Највећи број радника запослен је у
Кантоналној управи за инспекцијске пословне, која запошљава 17% од укупног броја радника запослених у кантоналним
министарствима и органима управе. Овдје је потребно напоменути да нису добивени нити укључени подаци о запосленима
у Министарству унутрашњих послова Тузланског кантона, јер Уред за заједничке пословне кантоналних органа управе
Тузланског кантона не врши заједничке послове за потребе Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Од укупног броја запослених 254 или 53,2% лица женског спола (Табела 8.)
Табела 8. Преглед кадровске структуре кантоналних органа управе
Ред. број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив кантоналног органа управе
Министарство финансија
Министарство привреде
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Министарство правосуђа и управе
Министарство трговине, туризма и саобраћаја
Министарство образовања и науке
Министарство за културу, спорт и младе

М

Ж

УКУПНО

14
4
12
5
8
19
3

46
11
15
9
9
24
7

60
15
27
14
17
43
10
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16.
17.
18.
19.
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Министарство здравства
5
Министарство просторног уређења и заштите околице
10
Министарство за борачка питања
5
Министарство за рад, социјалну политику и повратак
9
Уред за заједничке послове кантоналних органа
26
Уред Премијера
8
Уред Владе
2
Уред за законодавство
/
Кантонална управа за инспекцијске послове Тузланског кантона
45
Кантонални завод за пружање правне помоћи
4
Пољопривредни завод
8
Кантонална управа за шумарство
3
Кантонална агенција за приватизацију
1
Педагошки завод
12
Завод за просторно планирање и урбанизам
/
Кантонална управа цивилне заштите
12
Кантонално правобранилаштво
4
Комисија за концесије
4
УКУПНО
223
Извор: Уред за заједничке послове кантоналних органа управе ТК

5
11
9
8
25
3
5
2
37
4
5
2
1
5
1
2
7
1
254

10
21
14
17
51
11
7
2
82
8
13
5
2
17
1
14
11
5
477

У оквиру надлежности министарстава и управа Тузланског кантона, идентификовано је укупно 248 административноуправних и других поступака. Сви поступци су обједињени у јединственом Регистру административних поступака, који је
доступан на веб страници Владе Тузланског кантона и представља потпуну и свеобухватну евиденцију свих административних
поступака који се проводе на нивоу министарстава, уреда, управа и служби. Регистар је успостављен у оквиру пројекта
“Унапређење пословног амбијента с циљем привлачења нових инвестиција”, који је провела Међународна финансијска
корпорација (IFC), чланица Групације Свјетске банке.
Табела 9. Број административно-управних и других поступака
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Министарства/управе
Министарство привреде
Министарство образовања и науке
Министарство за културу, спорт и младе
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Министарство правосуђа и управе
Министарство просторног уређења и заштите околице
Министарство трговине, туризма и саобраћаја
Министарство унутрашњих послова
Министарство за борачка питања
Министарство за рад, социјалну политику и повратак
Министарство здравства
Педагошки завод Тузланског кантона
Уред за заједничке послове кантоналних органа
Кантонална управа цивилне заштите
Кантонална управа за инспекцијске послове
Комисија за концесије
УКУПНО

Број административних поступака
13
26
10
24
5
15
43
52
9
4
24
3
1
8
4
7

Извор: Регистар административних поступака Тузланског кантона

248

2.7. ФИСКАЛНИ КАПАЦИТЕТ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНA
2.7.1. АНАЛИЗА БУЏЕТА И ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 		
РАЗВОЈА
Процјена финансирања Стратегије развоја Тузланског кантона за раздобље 2021.-2027. године припремљена је узимајући
у обзир: тренд издвојених средстава у претходних пет година, буџет за текућу годину и пројекције буџета (ДОБ-а) за период
2021.-2023. годину, очекивана допунска средства из осталих екстерних извора, очекивани благи раст просјечних издвајања за
развојне пројекте, те ограничења у погледу акумулираних обавеза и задужености као и других ризика.
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У раздобљу претходних пет година (2016.-2020. године), гдје за прве четири године користимо показатеље износа
реализованих средстава, а за пету годину пројицирани показатељ износа средстава, за имплементацију развојних приоритета
и/или капиталних/инфраструктурних инвестиција се укупно издвојило близу 465 милиона КМ из буџета Тузланског кантона и
екстерних извора, и то просјечно близу 92 милиона КМ годишње. Из буџета Тузланског кантона је издвојено укупно близу 151
милион КМ, годишње у просјеку преко 30 милиона КМ, из екстерних извора преко 275 милиона КМ, просјечно 55 милиона
КМ. У погледу Буџета за 2020. годину, за имплементацију развојних приоритета и/или капиталних/ инфраструктурних
инвестиција је оквирно предвиђено близу 52 милиона КМ, док је из екстерних извора предвиђено око 150 милиона КМ.
Тренутни подаци указују да је током 2020. године дошло до значајних измјена тренда реализације издвајања за финансирање
развојних приоритета и/или капиталних/инфраструктурних инвестиција у односу на претходне године.
У погледу пројекције ДОБ-а за 2021. и 2023. годину, за капиталне пројекте и остале инвестиционо значајне пројекте
је оквирно предвиђено 42 милиона КМ. Када је ријеч о финансијском стању Тузланског кантона, на основу података из
консолидованог годишњег обрачуна Кантона, укупне обавезе Кантона на дан 31.12.2019. године износе 84,5 милиона КМ, при
чему на краткорочне обавезе отпада износ 61 милион КМ а на дугорочне износ од 23,5 милиона КМ. За сервисирање кредитних
обавеза у прве три године ће бити потребно 13,7 милиона КМ. Даљње погоршање и продужење економске кризе праћено још
несагледивим економским посљедицама изазваних пандемијом у свијету свакако да ће се одразити и на Тузлански кантон.
Процјена по главним изворима финансирања развојних приоритета, мјера и/или капиталних/инфраструктурних
инвестиција дата је у Табели 10. Обзиром на крајњу непредвидивост трајања пандемије као и јачине шокова на економију које
ће иста оставити, истичемо изузетно висок ниво ризика по остварење пројицираних износа, додатно уз уобичајне ризике који
прате реализацију претпостављених прихода, првенствено крајње исходе макроекономских претпоставки.
Табела 10. Преглед процјене по главним изворима финансирања за период 2021.-2027. године
Извори финансирања
Стратегије развоја ТК

Оквирна процјена по годинама (милиона КМ)

УКУПНО

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2021.-2027.

БУЏЕТ ТК

46

49

51

56

61

66

67

395

ВАЊСКИ ИЗВОРИ

49

51

54

59

64

69

70

417

Из екстерних извора (кредити,
остала буџетска средства, остали
донатори)

35

36

38

42

45

49

50

295

Из екстерних извора (Средства ЕУ)

14

15

16

17

19

20

21

122

УКУПНО:

95

100

105

115

125

135

137

812

Највише средстава за имплементацију развојних приоритета и/или капиталних/инфраструктурних инвестиција у периоду
2016.-2019. година издвојено је за сектор развоја околиша односно 107,3 милиона КМ или 41,2% у оквиру кога су подржани
развојни пројекти из околиша и инфраструктурног развоја, затим за друштвени сектор 91 милион КМ или 34,9%, и најмање
средстава за економски развој 62,7 милиона КМ или 24%. Узимајући у обзир трендове из ранијег периода, структуру
финансирања стратешких циљева, приоритета и мјера у Стратегији развоја Федерације БиХ за период 2021.-2027. година,
дефинисане стратешке циљеве, приоритете и мјере у Стратегији развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година,
настојања да се оснажи економски сектор предложена је оквирна расподјела финансирања по развојним областима (Табела
11).
Табела 11. Приједлог оквирне расподјеле финансирања по развојним областима
Економски развој
(у 000 000 КМ)

Друштвени развој
(у 000 000 КМ)

Одрживи инфраструктурни
развој и заштита околиша (у
000 000 КМ)

Укупно
(у 000 000 КМ)

356,6

230,8

225

812,4

43,89%

28,41%

27,70%

100,00%

2.8. SWOT АНАЛИЗА
У овом дијелу даје се преглед унутрашњих и спољних фактора који могу и/или имају утицај на развој Тузланског кантона,
коришћењем алата SWOT матрица односно примјеном SWOT анализе која даје преглед снага и слабости из унутрашњег
окружења, те прилика и пријетњи из спољног окружења.
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УНУТРАШЊЕ ОКРУЖЕЊЕ

УНУТРАШЊЕ ОКРУЖЕЊЕ

Табела 12. SWOT матрица
СНАГЕ (Strengths – S)

СЛАБОСТИ (Weaknesses - W)

- Повољан положај Тузланског кантона (близина границе
са ЕУ, близина границе са Републиком Србијом, те
приступ транспортним коридорима према Централној
Европи, Турској и Блиском Истоку)
- Богатство природних ресурса (шуме, ријеке, минерали,
руде)
- Оријентираност према извозу предузећа са подручја
ТК (1/4 извоза ФБиХ)
- Респектабилан број пословних зона и предузетничких
потпорних институција (у свим локалним заједницама
ТК успостављене пословне зоне)
- Снажна прерађивачка индустрија Тузланског кантона
заснована на властитим ресурсима и снажно
оријентисана ка извозу
- Повољни природни услови за развој пољопривредне
производње
- Присутност обиља туристичких потенцијала цијелом
подручју Кантона
- Подручје Заштићеног пејзажа Коњух-драгуљ природе
у сјевероисточној Босни
- Разноврсност образовне понуде средњег и високог
образовања
- Развијеност здравствене инфраструктуре (довољан
број домова здравља, подручних амбуланти, клиничких
центара и болница и постојање обучених и стручних
здравствених радника и тимова породичне медицине)
- Развијена мрежа центара за социјални рад и социјалних
установа са специјализованим програмима психосоцијалних услуга
- Присутност великог броја организација цивилног
друштва (међународних и локалних НВО) и њихова
оспособљеност да аплицирају на међународне пројекте
- Постојање Просторног плана Тузланског кантона
2015.-2025. (ажуриран 2017. године)
- Значајан обухват становништва водоснабдијевањем,
електричном енергијом, значајне површине покривене
јавном расвјетом
- Постојање и развојни потенцијали Међународног
аеродрома Тузла којим управља Тузлански кантон, који
омогућава развој и путничког и карго авио саобраћаја

- Неповољни демографски трендови (негативан природни
прираштај, повећање удјела старијег становништва у
укупном броју становника, смањење броја становника на
подручју Кантона)
- Недовољно развијен предузетнички амбијент отежан
приступ капиталу за оснивање, раст и развој обрта
и МСП, непостојање и/или неадекватна законска
регулатива у области МСП-а и обрта, спори и дуготрајни
судски и административни поступци)
- Недовољно
диверзифицирана
предузетничка
инфраструктура (преовладају пословне зоне) уз мали број
и/или изостанак научно-технолошких паркова, центар
компетенција и др.
- Присуство “сиве економије” која штети развоју
пословног окружења
- Недовољна
дигитализација,
иновативност
и
конкурентност пословних субјеката Тузланског кантона
- Уситњеност
пољопривредних
парцела,
ниска
продуктивност произвођача, небезбједност откупа
- Неодрживо управљање шумским ресурсима
- Непрепознатљивост Тузланског кантона као јединствене
туристичке дестинације
- Неразвијена туристичка инфраструктура
- Недостатак квалификоване радне снаге у свим
дјелатностима, уз истовремено висок број незапослених
лица која не могу наћи запослење
- Недовољна
усклађеност
програма
образовних
институција и потреба тржишта рада
- Недовољна улагања у развој нове и обнову/адаптацију
постојеће инфраструктуре на свим областима
укључујући образовање, здравство, културу и спорт
- Недовољан степен дигитализације образовног система и
неразвијене информатичка писменост наставног особља
- Застарјелост постојеће и недостатак савремене
медицинске дијагностичке опреме
- Недостатак спортских терена и објеката (затворених
базена, савремених стадиона, спортских дворана
итд.), и недовољно развијена постојећа спортска
инфраструктура у односу на европске стандарде
- Недовољно искоришћени капацитети НВО сектора,
посебно у намицању средстава

- Значајни енергијски капацитети из традиционалних
извора који надмашују потребе Кантона, те значајни
потенцијали за развој соларне енергије
- Постојање стручне и организационе базе за планирање
и примјену мјера енергијске ефикасности (пројекти,
анализе, студије, цертификација), првенствено у
секторима јавне расвјете и зградарства
- FSC цертификат за одговорно господарење шумама
додијељен ЈП Шуме Тузланског кантона од 2011. године

- Ниво развијености и структура цестовне и жељезничке
инфраструктуре не омогућавају већи степен интеграције
саобраћајне инфраструктуре Тузланског кантона са
другим системима унутар БиХ и окружења
- Непостојање катастра клизишта и централног
информационог система за реално праћење ризика од
природних и других несрећа
- Велики број клизишта које клизањем тла угрожавају
многе грађевинске и инфраструктурне објекте, па и
читава насеља
- Недовољан ниво дигитализованости јавних услуга
- Изразито нарушена квалитета ваздуха, те непостојање
довољно мјерних станица за праћење загађености
ваздуха и непостојање адекватних превентних мјера за
смањење загађености ваздуха

ВАЊСКО ОКРУЖЕЊЕ
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ПРИЛИКЕ (Opportunities - O)

ПРИЈЕТЊЕ (Threats – T)

- Развој научно-технолошких паркова као предуслов за
снажнији развој привреде Тузланског кантона
- Развој три кључне области кроз концепт “паметне
специјализације” са циљем повећања конкурентности
у регији
- Могућности интенационализације пословања и
умрежавања са БХ дијаспором ради трансфера знања
и технологија, те јачања извозног материјала
- Потенцијали за развој Тузланског кантона као одрживе
туристичке дестинације промовишући одморишни,
здравствени и оутдоор туризам
- Растући интерес за органским пољопривредним
културама
- Развој сектора информационих технологија и
дигитализације пословања
- Могућности које нуди међуопштинска, регионална и
међудржавна сарадња
- Постојање приступних фондова ЕУ и међународних
развојних агенција и институција који нуде прилику
за намицање финансијских средстава за реализацију
стратешких интервенција у свим областима
- Развојни програми које проводи UNDP БиХ усмјерени
на развој локалних заједница
- Увођење приватне здравствене праксе у здравствени
систем
- Израда Стратегије развоја Федерације БиХ 2021.2027. и постојање секторских стратегија и акционих
планова усмјерених на друштвени развој и социјално
укључивање, те у сектору околиша
- Реформе у енергијском сектору и либерализација
тржишта снабдијевања електричном енергијом

- Политичка и безбједносна нестабилност у БиХ,
неповољна законска регулатива за инвеститоре
- Пандемија COVID19 и њен негативни утицај на
цјелокупни развој Кантона
- Неадекватан одговор државе БиХ на појаву
мигрантске кризе
- Присутност корупције у свим сферама јавног
дјеловања
- Тренд одласка младих људи и цијелих породица са
подручја Тузланског кантона који резултује одливом
стручног економског, медицинског, али и осталог
кадра са подручја Кантона
- Неефикасна комуникација Кантона са вишим нивоима
власти (и обратно) по питању друштвеног развоја
што резултује у спорој изградњи или обнови друштвене
инфраструктуре
- Ризик од природних несрећа попут поплава, клизишта
и пожара је висок на подручју Тузланског кантона
- Изградња електроенергетских постројења (Блок 7
Термоелектране Тузла, Термоелектрана Бановићи)

2.9. СТРАТЕШКО ФОКУСИРАЊЕ
Успјешност развоја Тузланског кантона мјериће се способношћу да се превладају уочене слабости и пријетње бржем расту,
али исто тако и да се искористе развојни потенцијали који несумњиво постоје. У том смислу предложена су сљедећа стратешка
и дугорочна опредјељења Тузланског кантона, односно стратешки фокуси:
Табела 13. Стратешки фокуси
1.

Одржив економски развој на правцу зелене транзиције и дигиталне трансформације

2.

Развој инклузивног, просперитетног и модерног друштвеног сектора

3.

Ресурсно ефикасан и одржив инфраструктурни и просторни развој у функцији заштите околиша

4.

Ефикасна јавна администрација у функцији унапређења квалитета живота грађана и привлачења инвестиција у свим
аспектима развоја

5.

Дигитализација економије и јавних услуга

Стратешки фокус 1. Одржив економски развој на правцу зелене транзиције и дигиталне трансформације
Ублажавању негативних економских посљедица изазваних COVID19 пандемијом биће први велики изазов економском
развоју Тузланског кантона у периоду имплементације Стратегије. Чини се најважнијим донијети одговарајуће политике
и мјере како би се ублажио негативни економски и социјални учинак COVID19 пандемије и учинила привреда Кантона
одрживом, отпорнијом и боље припремљеном за изазове и могућности зелене транзиције и дигиталне трансформације која
треба допринијети јачању малих и средњих предузећа и индустрије. Зелена транзиција и дигитална трансформација су
означени као главни покретачи опоравка и дугорочног раста Европске уније, а Тузлански кантон свјестан значаја тржишта и
интеграција Европске уније за конкурентност привреде и индустрије Кантона ће у наредном периоду ускладити свој економски
развој с правцима зелене транзиције и дигиталне трансформације. Обновљиви извори енергије и зелена енергетска транзиција
те смањење емисија штетних гасова прије свега CO2 тако постају снажан изазов за одрживи економски развој а нарочито у
контексту почетка изградње нових термоенергетских капацитета у Тузланском кантону.
Прерађивачка индустрија један је од сектора с највећим бројем пословних субјеката и укупној запослености и чини највећи
удио у укупном извозу Кантона. Због наведених разлога прерађивачка индустрија мора бити најважнији ослонац привреде
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Кантона и његова стратешка одредница. Конкурентан и ефикасан индустријски сектор зависи о способности индустрије да
се непрекидно прилагођава и реагује на промјене које се догађају око ње. Потребно је усмјеравати активности на структурне
реформе и прилагођавати се потребама и захтјевима тржишта. Важна је и улога и координација Владе Тузланског кантона
и Федерације БиХ чији је задатак унапређивати услове за одвијање споменутих активности, интервенисати само у случају
тржишног неуспјеха и тако допринијети ефикаснијем функционисању тржишта и стварању повољног предузетничког оквира.
Одржива пољопривреда је битан сегмент укупног развоја руралних средина Тузланског кантона, који се развија кроз
успостављање и развој конкурентних облика производње и конкурентних пољопривредних газдинстава, заштиту и очување
пољопривредног земљишта и околиша, и уклопљеност у циљеве укупног развоја локалне заједнице. Одржив развој пољопривреде
подразумијева реструктурисање и диверзификацију постојеће пољопривредне производње и пољопривредних газдинстава, у циљу
њиховог усклађивања са стандардима ЕУ, повећавања квалитете и продуктивности, развоја конкурентности и оспособљавања за
наступање на отвореном тржишту у процесу приступања Европској унији. Пољопривреда, надаље, представља важан елеменат
руралног туризма који даје пуни допринос укупном развоју руралних средина и локалне заједнице у цјелини.
Респектабилан број пословних зона и предузетничких потпорних институција већ су резултирали привлачењем страних
инвестиција у све градове и општине Кантона. Охрабрен постигнутим резултатима Тузлански кантон ће наставити подржавати
изградњу пословних зона и предузетничких потпорних институција и настојати своје политике и програме вертикално
ускладити са јединицама локалне самоуправе и Федерације БиХ како би се остварили већи ефекти. Подршка изградњи
савремено опремљених пословних зона намијењених предузећима усмјереним на развој и примјену нових технологија на
правцима зелене транзиције и дигиталне трансформације и стварања оаза за домаће и ино инвеститоре са посебним фокусом
на дијаспору ће заузимати важно мјесто у политикама одрживог економског развоја. Разумијевајући важност научнотехнолошких паркова за умрежавање ресурса универзитета, привредника и инвеститора и њихов допринос потицају оснивања
нових предузећа, запошљавању и подизања конкурентности постојећих малих и средњих предузећа, Кантон ће уложити
значајну подршку за њихово оснивање.
Стратешки фокус 2. Развој инклузивног, просперитетног и модерног друштвеног сектора
Квалитета живота становника Тузланског кантона увелико је одређена квалитетом јавних услуга и друштвене инфраструктуре.
У наступајућем планском периоду овакав развој засниваће се на унапређењу образовног нивоа, очувању здравља становништва,
односно потпунијем задовољавању заједничких потреба становништва по обиму, квалитети и доступности.
У првом реду, квалитетно образовање подразумијева стицање знања и вјештина, не само стручних, већ и животних,
уважавајући основне принципе цјеложивотног учења. Кључно је пратити развој, али и учествовати и бити дио иницијатива
које су у функцији унапређења и модернизације (дигитализације) животног окружења.
За такво образовање потребно је развојне иницијативе усмјерити на модернизовање наставе и наставног процеса који се
усаглашен са потребама тржишта рада, и која потиче мобилност ученика и наставника и омогућава квалитетну сарадњу са
кључним националним и интернационалним актерима. Неопходно је обезбиједити квалитетну информационо-комуникациону
подршку која ће водити ка савременој дигитализацији наставних процеса и пружања квалитетних услуга на свим нивоима
образовања. Улагањем у образовну инфраструктуру и развој људских потенцијала, примарно наставника, опремањем
научноистраживачких кабинета и лабораторија, оснивањем научно-технолошких паркова, створиће се темељи будућег
савременог друштва.
Уз образовање, потребно је промовисати развој здравства, социјалних услуга, његовање културе, али и културноисторијског насљеђа - те мултидисциплинарних и иновативних приступа у рјешавању дефинисаних друштвених изазова
- посебно у сегменту управљања безбиједности свих грађана. Главне развојне потребе у сектору здравствене заштите и
социјалних услуга су: модернизовање технолошке опреме за дијагностику и лијечење, информатизација здравственог система
и система социјалне заштите, унапређење социјалних услуга кроз јачање законодавних и регулаторних оквира.
Потенцијал за развој наведених сегмената друштвеног дјеловања је велик, а потребно је усмјерити се на умрежавање
владиног и невладиног сектора, обезбиједити ажуран регистар евиденције истих, те обезбиједити финансијску подршку
развоју организација цивилног друштва и организација које дјелују при установама у култури, умјетности и спорту. Посебан
фокус потребно је ставити на изградњу њихових капацитета за намицање средстава, како од стране виших нивоа власти, тако
и од других националних и међународних развојних фондова.
Развој инклузивне и просперитетне друштвене инфраструктуре намијењене побољшању квалитете живота свих грађана,
уз поштивање принципа очувања околиша стратешки је важно за будућу свеукупну развијеност Тузланског кантона, и
повезивање у регији и шире. Понајприје се то односи на стварање просторних, привредних и друштвених услова за живот
и рад кроз даљњу изградњу комуналне инфраструктуре, изградњу и побољшање саобраћајне мреже, те посебно провођење
мјера заштите околиша, а све на начелима одрживог развоја.
Стратешки фокус 3. Ресурсно ефикасан и одржив инфраструктурни и просторни развој у функцији заштите околиша
Богати природни ресурси Тузланског кантона имају велик потенцијал за раст економије темеље се на одрживом коришћењу
доступних ресурса, како природних тако и ресурса из обновљивих/рециклираних извора. Експлоатацијом руда и њиховим
коришћењем примарно у енергијском сектору за добијање електричне и топлотне енергије, резултирало је високим загађењем
ваздуха, тла и водних ресурса, те су приоритетне развојне потребе у овом сектору проширење система за праћење квалитете
ваздуха на подручју цијелог Кантона, затим успостава систем мониторинга квалитете тла и водних ресурса. Од кључне
важности је финализирати регистар/катастар кључних загађивача на подручју Тузланског кантона као и катастре клизишта и
водних/изворишних потенцијала, а све како би се заштитио околиш и смањио ризик од природних и других несрећа.
Потребно је радити на изради елабората заштите природних и културно-историјских подручја и споменика, како би се
сачувала биоразноликост и еколошки системи високе вриједности, те јачати управљање и подршку подручјима од изузетне
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важности за биоразноликост и развој, као што је Заштићени пејзаж Коњух. Истовремено са заштитом, постоји велики
потенцијал коришћења ових (али и нових) подручја у сврху туризма који се заснива на услузи приступа очуваној природној,
биолошкој, културно-историјској и еколошко-вегетацијској баштини, као нпр. авантуристички и бициклистички туризам.
Потенцијал чистог околиша могуће је развити кроз развој заштићених подручја, еко-туризам и еко пољопривреду еколошком
производњом хране.
Изградња нове и модернизација постојеће јавне инфраструктуре мора пратити растуће потребе становништва и привреде
за већим обимом услуга које тренутно користе, али и задовољити нове захтјеве који се јављају као посљедица климатских
промјена и промјена у економском окружењу. У том контексту потребно је повећати обухват становништва јавним системом
водоснабдијевања као и системом одводње отпадних вода, док би се системи за третман отпадних вода (из урбаних подручја
и привреде) требали имплементирати на свим општинама и градовима Тузланског кантона. Успостављање мониторинга
квалитете пијаће воде и заштита постојећих изворишта је од кључног значаја за унапређење квалитета услуга грађанима.
Неопходна је санација и ревитализација језера Модрац као најзначајнијег ресурса техничке и питке воде на Кантону,
и кључног ресурса који може каталитички убрзати развој Кантона у свим сегментима (економски потенцијал, туристички
потенцијал, заштита водне биоразноликости, потенцијал повећања рибљег фонда итд.).
Развојне потребе у подручју управљања отпадом требају бити усмјерене на повећање обухвата домаћинстава које су
укључене у систем прикупљања и раздвајања отпада. Смањење дивљих депонија и успостава регионалних санитарних
депонија су неопходне за будући развој Тузланског кантона.
Уважавајући чињеницу да је један од носилаца развоја Кантона енергетски сектор, окосница дјеловања у овој области
у наредном периоду морала би бити оптимизација коришћења енергије уз интензивирање примјене обновљивих извора
енергије и што досљеднију примјену принципа енергијске ефикасности. Како би се удио индивидуалних ложишта смањио
и тиме допринијело одрживом коришћењу природних ресурса и смањењу загађења околиша, потребно је повећати обухват
становништва организованим системом снабдијевања топлотном енергијом, али и обезбиједити уједначеније покривање
територије Кантона системима даљинског гријања.
Квалитетна саобраћајна повезаност Кантона основни је предуслов за његов интегрисани и одрживи развој. Иако се
континуирано улаже у развој цестовне инфраструктуре, потребе за ширењем цестовне мреже, спајање на коридор Vц и изградња
брзих цеста и заобилазница према централној и сјеверној БиХ су од изузетног значаја за саобраћајну деблокаду Тузланског
кантона. Потребно је развој цестовне мреже уравнотежити на свим дијеловима Кантона, те исти квалитетно повезати са
Међународним аеродромом Тузла. С друге стране, ваздушни промет робе и путника је у посљедњим годинама заузео важно
мјесто у потенцијалима развоја Тузланског кантона. Наставак улагања у проширење капацитета Аеродрома је од изузетног
значаја за привреду и друштвени развој Тузланског кантона. Поред развоја саобраћајне инфраструктуре, потребно је размотрити
и развој одрживог транспорта кроз изградњу и повезивање бициклистичких стаза на цијелој територији Тузланског кантона.
Стратешки фокус 4. Ефикасна јавна администрација у функцију унапређења квалитета живота грађана и привлачења
инвестиција у свим аспектима развоја
Ефикасна јавна администрација једна је од кључних претпоставки остварења развојних приоритета и стратешких праваца
развоја Тузланског кантона. Заостајање јавне администрације у праћењу савремених трендова и јачању капацитета који ће
омогућити ефикасну реализацију планираних приоритета и мјера може у значајној мјери негативно утицати на развојне ефекте.
Дигитализација и јачање капацитета запосленика органа јавне управе у Тузланском кантону створиће претпоставке за
унапређење пословног окружења али и процес пружања јавних услуга за грађане, а са друге стране омогућити и ефикасније
намицање вањских извора средстава за финансирање развојних приоритета Тузланског кантона. У том контексту створили би
се и квалитетнији предуслови за привлачење инвестиција на подручје Кантона.
Од посебног значаја је и унапређење квалитета и транспарентности јавне управе, те успостава рационалне и функционалне
организације јавне управе која ће отклонити непотребно трошење ресурса, а истовремено бити способна радити на реализацији
идентификованих и дефинисаних приоритета развоја Тузланског кантона.
Оптимално коришћење ресурса кантоналних органа управе је још једна од области на коју је потребно фокусирати напоре
у наредном планском периоду, како би се средства усмјерила ка јачању капацитета за квалитетније пружање јавних услуга.
Стратешки фокус 5. Дигитализација економије и јавних услуга
Уколико се размотре сви претходни фокуси, може се закључити да је дигитализација економског сектора и јавних услуга
кључна за будући развој Тузланског кантона, нарочито у овом периоду који представља прелаз из пост индустријског друштва
у дигитално друштво. Дигитализација тј. интелигентно повезивање људи, процеса, података и ствари је кључно за одржавање
продуктивности и конкурентности економије, развој иновација и стварање радних мјеста. Она ће омогућити преобразбу
економије и обезбиједити основу за постизање дугорочног раста. Поред тога што се за развој дигиталног друштва мора
обезбиједити дигитална инфраструктура, мора се обезбиједити и образовање јавности тј. унаприједити дигиталне вјештине
становништва и охрабрити фирме да користе нове технологије.
У том контексту посебан фокус треба бити на развоју дигиталне инфраструктуре и широкопојасног интернета,
успоставити нормативни оквир који ће омогућити пословним субјектима лакше пословање и пружање online јавних услуга
грађанима и дигитализацију јавне управе. Од изузетне важности је “мапирати ИКТ мрежу” на подручју Кантона, те израдити и
имплементирати Акциони план развоја широкопојасне инфраструктуре на цијелој територији Кантона, у складу са Стратегијом
развоја широкопојасног приступа интернету у Босни и Херцеговини, како би се обезбиједило одрживо и конкурентно
привредно и друштвено дигитално окружење. То подразумијева увођење технологија нове генерације брзог и ултра брзог
интернета, коришћење широког радиофреквентног спектра за развој мобилних комуникација (потпуна имплементација 4Г и
успостава 5Г+ окружења), те развој интероперабилних апликација.
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2.10. ВИЗИЈА РАЗВОЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ, СА ИНДИКАТОРИМА
У овом дијелу Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година даје се развојна перспектива Кантона
огледана у визији Кантона и изван временског хоризонта ове стратегије. Стратешки циљ је циљ највишег нивоа који утиче
на свеукупни правац развоја и представља јасан смјер кретања у дугорочном периоду. Стратегија развоја Тузланског кантона
заснива се на три стратешка циља, који обезбјеђују синергијске ефекте између економског и друштвеног развоја те заштите
околиша.

2.10.1. ВИЗИЈА РАЗВОЈА
Визија развоја представља тежњу, дугорочну намјеру, правац дјеловања и пожељно стање у будућности. Чланови
Кантоналног одбора за развој разматрали су Визију развоја Тузланског кантона за период 2016.-2020. година и закључили
да је тада дефинисана Визија у свим својим елементима и даље актуелна и да одговара постојећем стању и промјенама у
окружењу, те прихваћено да у стратешком периоду 2021.-2027. година остане непромијењена. У том смислу, Визија развоја је
представљена као:
„Тузлански кантон - отворена, економски атрактивна и друштвено динамична европска регија, која на
препознатљив начин обезбјеђује спој индустријске традиције, одрживог развоја и квалитете живота,
поштовања људских права и родне равноправности становништва које у њему борави, ради и инвестира.“

2.10.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ, СА ИНДИКАТОРИМА
Стратешки циљеви Тузланског кантона су усклађени са нацртом Стратегије развоја Федерације БиХ и Оквиром за циљеве
одрживог развоја у БиХ, којим се утврђују заједнички подциљеви и индикатори за све нивое власти у БиХ (заједнички
минимум) те усмјеравају будући процеси стратешког планирања.
Табела 14. Стратешки циљеви Тузланског кантона
1.

Динамичан и одржив економски развој у повољном пословном окружењу

2.

Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор са једнаким правима за све грађане

3.

Ресурсно ефикасан и одржив инфраструктурни развој

Стратешки циљ 1. Динамичан и одржив економски развој у повољном пословном окружењу
Умреженост дјеловања великог броја фактора (људских ресурса, природних добара, капитала, технологија) који се
међусобно разликују по природи, значају и интензитету у процесу остваривања резултата и у наредном периоду ће представљати
полугу економског развоја Тузланског кантона кога обиљежава опредијељеност усклађивању одрживог економског развоја
кантона с правцима зелене транзиције и дигиталне трансформације. Седмогодишњи период за који се поставља овај циљ ће
бити обиљежен растућим захтјевима за новим технологијама које ће омогућити стварање нових производа, услуга, тржишта
и нових пословних модела. Биће то динамичан период у коме ће се обликовати нове врсте послова који још не постоје и
којима су потребне вјештине које ми још немамо, а они ће подразумијевати помијерање с линеарне производње на циркуларну
економију. Повећање улагања у истраживање, иновације и модерну инфраструктуру помоћи ће у креирању производа и услуга
с високом доданом вриједности, развоју нових производних процеса и отварању радних мјеста у том процесу. Посебно ће бити
важна повећана улагања у истраживање и примјену технологије, у подручјима као што су умјетна интелигенција, 5Г, анализа
података и метаподатака чиме ће се стварати претпоставке за конкурентност предузећа и њихово уклапање у глобалне ланце
вриједности.
Императив подизања нивоа конкурентности ради опстанка и одрживости привреде треба резултирати развијањем
конкурентног пословног окружења. Разумијевајући потребу креирања повољног пословног амбијента у коме ће предузетници
своје идеје претварати у акције и оснивати нова предузећа, а предузећа свих величина напредовати и расти, Тузлански кантон ће
наставити са још већим улагањима у развој савремено опремљених пословних зона и предузетничких потпорних институција
а нарочито научно-технолошких паркова. Респектујући постигнуте резултате иностраних инвеститора и њихов допринос
економском и друштвеном развоју, наставиће се улагањем у стварање инвестиционих оаза равномјерно распоређеним у градовима
и општинама Тузланског кантона. И даље ће се потицати развој предузећа у прерађивачкој индустрији, пољопривреди, туризму
као важним покретачима запошљавања и просперитета привреде и друштва. У складу са могућностима у наредном периоду ће
бити потицан развој напредне производње која се огледа у примјени знања и иновативне технологије за производњу сложених
производа и побољшању процеса за смањење отпада, онечишћења, потрошње материјала и потрошње енергије.
Први стратешки циљ је заснован на сљедећим кључним претпоставкама:
• да се улагања у развој предузетништва, оснивање нових и раст и развој постојећих предузећа у водећим индустријским
гранама врше равномјерно како би се обезбиједио равномјеран привредни развој Кантона, трансформација предузећа
и повећање конкурентности на домаћем и ино тржишту;
• да се улагања у пословне зоне, потпорне предузетничке институције с посебним нагласком на научно-технолошке
паркове створе повољни услови за развој предузећа способних да примијене нове технологије и развој инвестиционих

развој инвестиционих локација које ће привући инвеститоре (домаће, иностране и дијаспору) чија предузећа ће
креирати привлачна и атрактивна радна мјеста која ће зауставити емиграцију становништва из Кантона;
 да се успостави динамично тржиште рада и да се умрежавањем образовног система и предузећа
креирају
кроз 1028
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стручниNOVINE
профилиTUZLANSKOG
неопходни KANTONA
за коришћење дигиталних технологија
којеgod.
Broj 9 - Strana
SLU@BENE
Petak, 4. juni 2021.
ће постати главни фактор конкурентске предности у новој циркулирајућој, зеленој економији, а које ће
резултирати
већим
обимом
вриједности
и већим
благостањем
за запослене
и запривлачна
грађане и
локација
које ће
привућиновостворене
инвеститоре (домаће,
иностране
и дијаспору)
чија предузећа
ће креирати
Кантона;атрактивна радна мјеста која ће зауставити емиграцију становништва из Кантона;
•  да
да сесеуспостави
динамично
тржиште радаи и развој
да се умрежавањем
система
и предузећа
креирају кроз
улагањима
у истраживање
и примјенуобразовног
технологије
искористе
потенцијали
дуални
систем
образују
стручни
профили
неопходни
за
коришћење
дигиталних
технологија
које
ће
постати
главни
универзитета и предузећа, да се кроз нове облике умрежавања и финансирања (нпр. јавно-приватна
фактор конкурентске предности у новој циркулирајућој, зеленој економији, а које ће резултирати већим обимом
партнерства) потакне развој предузећа која ће своје пословање проналазити у секторима високих технологија
новостворене вриједности и већим благостањем за запослене и за грађане Кантона;
и на тај
начин
стварати упоуздану
инфраструктуру
за раст технологије
и развој предузећа
у прерађивачкој
индустрији, и
• да
се улагањима
истраживање
и развој и примјену
искористе
потенцијали универзитета
туризму
и услугама.
пољопривреди,
предузећа,
да се кроз
нове облике умрежавања и финансирања (нпр. јавно-приватна партнерства) потакне развој

предузећа
која ће своје
пословање
проналазити
у секторима
високихкоји
технологија
и на тај
стварати
поуздану
При
дефинисању
првог
стратешког
циља
и елемената
се односе
на начин
економски
развој
у
инфраструктуру за раст и развој предузећа у прерађивачкој индустрији, пољопривреди, туризму и услугама.
Стратегији
развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година узет је у обзир и Оквир за
При дефинисању првог стратешког циља и елемената који се односе на економски развој у Стратегији развоја Тузланског
циљеве
одрживог
развоја
у Босни
и Херцеговини
којиодрживог
утврђује
заједничке
и
кантона за
период 2021.-2027.
година
узет је у обзир
и Оквир за циљеве
развоја
у Босни иподциљеве
Херцеговини који
утврђује заједничке
индикаторе
за све нивое
власти у БиХ
(заједничкигдје
минимум),
гдје су дефинисани
елементи
индикаторе
за свеподциљеве
нивое ивласти
у БиХ
(заједнички
минимум),
су дефинисани
елементи
релевантни у односу на сљедеће развојне правце и акцелераторе.
релевантни
у односу на сљедеће развојне правце и акцелераторе.
СТРАТЕШКИ
ЦИЉ
1 Динамичан
и одржив
економски
развој
у повољном
пословном
окружењu
СТРАТЕШКИ
ЦИЉ
1 Динамичан
и одржив
економски
развој
у повољном
пословном
окружењу
ПРАВЦИ РАЗВОЈА
ЦИЉЕВИ
ПРАВЦИ РАЗВОЈА
ЦИЉЕВИ
ОДРЖИВОГ
ОДРЖИВОГ
Добра управа и управљање јавним
РАЗВОЈА
Паметан раст
Друштво једнаких могућности
сектором
РАЗВОЈА
Паметан раст
Друштво једнаких
Добра управа и
Акцелератори
Подциљеви
Акцелератори
Акцелератори
Подциљеви
могућностиПодциљеви
управљање јавним
Повећање
сектором
Акцелератори
Повољно
окружење за
Повољно
предузетништво
окружење
и иновацијеза

предузетниш
тво и
иновације

Паметно
управљање
природним

инвестиција
Подциљевиу
Акцелератори
инфраструктуру
истраживања,
Повећање
Активација
развоја и
инвестиција
запошљавањ
иновација у јавном
а рањивих
иу приватном
инфраструкт
категорија
Активација
сектору;
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уру
Мобилизовање
рањивих
истраживања
потенцијала
категорија
, развоја и
дијаспоре;

иновација
у
Глобални
ланци
вриједности;
јавном и
приватном
Олакшавање
пословања
сектору; и
подршка
брзо
Мобилизова
растућим
фирмама
ње

Подциљеви

Акцелерато
ри

Повећање
Ефикасан,
запошљивост отворен,
и Повећање
инклузива
запошљивости н и
незапослених
незапослених
лица
лицакроз
кроз развој одговоран
развој
јавни
социјалног
социјалног
предузетништва сектор
предузетниш
Ефикасан,
тва
отворен,

Подциљеви

Одговорна
управа
оријентир
ана на
грађане

Одговорна
инклузиван и
управа
одговоран јавни оријентирана на
сектор
грађане

потенцијала
Одрживи
туризам

дијаспоре;
Глобални
Смањење броја
Развој „зелених“
Зелени раст и
Побољшање
лица без знања
ланци
вјештина и
чиста енергија
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вриједности;
послова
образовних
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Олакшавање
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система
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Слика 3. Повезивање Стратешког циља фирмама
1. са циљевима одрживог развоја БиХ
Паметно
Одрживи
Побољшање
Смањење
Остварење стратешког управљање
циља пратиће се туризам
кроз одабране индикаторе
утицајаброја
након
којих ће се моћи оцијенити врста и степен
инклузивнос
лица
промјена у окружењу. Табела
сумира индикаторе за које су дефинисане
почетне
и циљне
природним
ти
без знања
и вриједности остварења стратешких
циљева.
образовних
вјештина и
Зелени раст и Развој
система
њихова
чиста
„зелених“
интеграција
Табела 15. Индикаториенергија
(утицаја) реализације
Стратешког
циља 1.
вјештина
и
на тржиште
послова
Полазна
Циљна
Индикатор (утицаја)
Извор
вриједност
вриједност
(2019.)
(2027.)
Стратешки циљ 1

Динамичан и
одржив економски
развој у повољном
пословном
окружењу

Ниво развијености – индекс/ранг

ФЗЗПР

0,81 (6)

1,1 (3)

Радно способно становништво (15-64)

ФЗЗПР

307.156

320.000

Број пословних субјеката (стање 31.12.)

ФЗЗПР

21.021

22.000

Покривеност увоза извозом (%)

ФЗЗПР

88,3

95

*ФЗЗПР - Федерални завод за програмирање развоја
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Стратешки циљ 2. Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор са једнаким правима за све грађане
Инклузиван друштвени развој је развој који јача повјерење у друштву, личну и економску безбиједност и динамичност,
праведнију расподјелу дохотка, бољу социјалну и политичку кохезију (посебно укључивањем маргинализованих група), бољи
приступ одгоју, образовању, обуци и науци, боље прилике за стицање знања, вјештина и компетенција потребних за 21. вијек,
те добро ментално и јавно здравље.
Образовање и здравље имају кључну улогу у развоју људског капитала, нужног за убрзан економски развој. Но, они су
не само важни инпути (јер доприносе повећање продуктивности и производње) него и важни оутпути јер директно утичу на
људско благостање.
Здравље и образовање се неће поправљати аутоматски, са убрзаним растом и повећањем дохотка. Нужна је активна
политика за достизање оптималне величине инвестиција у образовање и здравство, која при томе посебно пази да не долази
до дисторзија и јачања друштвених неједнакости. Унапређење образовања постиже се с фокусом на развој капацитета
наставника, модернизацију/дигитализацију школа и наставних процеса, као и ефикасан систем цјеложивотног учења који
ће бити подршка незапосленима и рањивим групама за укључивање на тржиште рада, поштујући начела друштва једнаких
могућности и инклузије. Унапређење приступа и квалитети услуга здравствене заштите и социјалних услуга заснива се на
ефикаснијој организацији рада система подржаног информатизацијом пословних процеса, бољом опремљеношћу медицинском
технологијом и улагањем у стратешки приступ задржавању постојећег особља.
Активирање бољег дијалога Владе с организацијама цивилног друштва и успостава системске подршке за дјеловање
удружења у улози је праћења транспарентности рада јавне управе и борбе за једнака права свих грађана, укључујући права
рањивих група.
Други стратешки циљ је заснован на сљедећим кључним претпоставкама:
• да се, поштујући компаративне предности Тузланског кантона, приступи стратешком развоју образовања,
посебно високог образовања, те здравства, социјалних услуга и спортско-културних садржаја на равномјеран,
равноправан и досљедан начин за све грађане;
• да се, истовремено уз развојне процесе, ради истовремено на развоју основних принципа индивидуалне грађанске,
политичке и службеничке одговорности у погледу пружања квалитетних јавних услуга на свим нивоима власти;
• међусобно надопуњавање градова и комплементарност у економском, образовном, културном и другом домену;
• остваривање заједничких пројеката између појединих општина/градова Кантона у управљању цестовним
саобраћајем, уређењу простора, очувању културног и природног насљеђа.
При дефинисању другог стратешког циља и елемената који се односе на друштвени развој у Стратегији развоја Тузланског
кантона за период 2021.-2027. година узет је у обзир и Оквир за циљеве одрживог развоја у БиХ који утврђује заједничке
подциљеве и индикаторе за све нивое власти у БиХ (заједнички минимум), гдје су дефинисани елементи релевантни у односу
на сљедеће развојне правце и акцелераторе.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор са једнаким правима за све грађанe
ЦИЉЕВИ
ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА

ПРАВЦИ РАЗВОЈА
Паметан раст
Акцелератори

Подциљеви

Друштво једнаких могућности
Акцелератори

Унапређење приступа и
квалитете здравствене
заштите
Ефикасна
здравствена
заштита за све

Провођење реформи
финансирања здравствене
заштите
Превентивне здравствене
мјере
Стратешки приступ
задржавању постојећег
особља и развој људских
ресурса у области здравства

Побољшање
инклузивних
образовних
система

Подциљеви
Развој капацитета
наставника, модернизација
школа и наставних метода

Унапређење
приступа и
квалитете
образовања и
обуке

Смањење броја лица
без знања и вјештина и
њихова интеграција на
тржиште рада

Једнак приступ образовању

Универзално и квалитетно
предшколско образовање

Повећање обухвата дјеце
предшколским образовањем
(3-6 година)

Курикуларна реформа на
свим нивоима образовања

Смањење броја лица без
знања и вјештина и њихова
интеграција на тржиште рада
Слика 4. Повезивање Стратешког циља 2. са циљевима одрживог развоја БиХ

Ефикасан систем
цјеложивотног учења
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Остварење стратешког циља пратиће се кроз одабране индикаторе утицаја након којих ће се моћи оцијенити врста и степен
промјена у окружењу. Табела сумира индикаторе за које су дефинисане почетне и циљне вриједности остварења стратешког
циља 2.
Табела 16. Индикатори (утицаја) реализације Стратешког циља 2.

Индикатор (утицаја)

Извор

Стратешки циљ 2
Развијен
инклузивни и
просперитетни
друштвени сектор
са једнаким
правима за све
грађане

Полазна
вриједност
(2019.)

Циљна
вриједност
(2027.)

Степен миграција становништва, %

ФЗС

- 15

+5

Стопа природног прираштаја становништва, на
1.000 становника

ФЗС

0,0083

0,01

Витални индекс

ФЗС

82

110

Број доктора медицине, на 1000 становника ТК

ФЗС

2,44

2,8

Број студената на 1.000 становника

ФЗС

22,7

28

ФЗС

50,32%

40%

Индекс социјалне искључености (ХСЕИ)
*ФЗС – Федерални завод за статистику
Стратешки циљ 3. Ресурсно ефикасан и одржив инфраструктурни развој

Климатске промјене су дугорочна пријетња одрживости Планете, док су на кратак и средњи рок пријетња животу,
снабдијевању водом, пољопривреди, шумским екосистемима и стаништима у многим земљама. Недовољно уважавање
климатских промјена и њихових штетних ефеката, појачано локалном деградацијом околиша, резултира сагледавањем раста
на основу погрешних индикатора благостања и прогреса.
Стога ће посебна пажња бити посвећена ревитализацији девастираних природних подручја и заштити подручја од посебног
интереса (као што је ЗП Коњух), јер је то од кључног значаја за очување биодиверзитета, шума, тла, ваздуха и водних ресурса.
Између осталог, ова пажња ће резултирати ефикаснијем коришћењу ограничених природних ресурса али и смањењем ризика
од поплава и ерозије земљишта.
У очувању квалитете ваздуха, посебно у урбаним срединама, околишно одржив развој Тузланског кантона ће дати предност
околишно прихватљивој градњи, обезбјеђењу мобилности грађана кроз околишно прихватљиве моделе, коришћењу нових
технологија за смањење и контролу емисија из саобраћаја и ложишта, а све уз појачану координацију.
У наредном периоду потребно је посебан акцент ставити на обезбјеђење потребних количина воде одговарајућег квалитета
(уз одрживо коришћење вода у свим намјенама), узимајући при томе у обзир дугорочну заштиту расположивих водних
ресурса, првенствено кроз обнову и изградњу водне инфраструктуре за водоснабдијевање, те прикупљање и пречишћавање
отпадних вода. Потребно је повећавати обухват и побољшање јавног водоснабдијевања, одржавати добро стање површинских
и подземних вода, као и смањивати ризик од екстремних хидролошких појава.
Циљ је посветити се усклађивању модела управљања отпадом са принципима савременог управљања отпадом и циљевима
Европске уније у смислу смањења количина отпада за одлагање, те повећања количина отпада за рециклажу, поновно
коришћење, те енергетско искоришћење, на начин да се минимизира ризик по околиш и здравље људи.
Нужно је промијенити парадигму енергетског развоја и у фокус ставити развој обновљивих извора енергије (ОИЕ).
Такођер је нужно повећавати енергијску ефикасност (ЕнЕ), посебно у сегменту потрошње енергије, јер то има највећи ефекат
на декарбонизацију енергетског сектора, на смањење трошкова енергије, доступности мјера енергијске ефикасности свим
грађанима и на тај начин утицати на смањење енергетског сиромаштва. Са циљем унапређења способности спречавања,
заштите, ублажавања посљедица и опоравка од глобалних и регионалних криза, неопходно је јачати капацитете система
заштите и спашавања и проводити планове заштите и спашавања на кантоналном и локалном нивоу.
Трећи стратешки циљ је заснован на сљедећим претпоставкама:
• да се обрати пажња на спречавању оптерећивања и загађивања околиша, као и побољшање и обнову свих
природних ресурса;
• чување и заштиту природних ресурса, рационално коришћење ресурса и такав начин економског развоја којим се
може обезбиједити обнова ресурса;
• прекогранична и међународну сарадњу у заштити околиша;
• координирање економског развоја и интегрисање друштвеног и економског развоја у складу са захтјевима
заштите околиша и постојећим ресурсима;
• рационално и економично управљање урбаним екосистемима (вода, енергија, отпад);
• смањење негативних утицаја на околиш кроз примјену еколошки прихватљивих саобраћајних средстава;
• увођење мјера заштите и препознавање подручја која требају заштиту;
• препознавање природног и културног насљеђа, као важних економских фактора, те предуслова за развој туризма.
При дефинисању трећег стратешког циља и елемената који се односе на околишни и инфраструктурни развој у
Стратегији развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година узет је у обзир и Оквир за циљеве одрживог развоја у
БиХ који утврђује заједничке подциљеве и индикаторе за све нивое власти у БиХ (заједнички минимум), гдје су дефинисани
елементи релевантни у односу на сљедеће развојне правце и акцелераторе.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Ресурсно ефикасан и одржив инфраструктурни развој
ПРАВАЦ РАЗВОЈА: ПАМЕТНИ РАСТ
Акцелератори
Повећање
инвестиција у
инфраструктуру

Подциљеви
Једнак приступ модерној транспортној инфраструктури
Већи удио јавних инвестиција у инфраструктуру
Јачати инфраструктуру у области дигиталних технологија
Смањење енергетског сиромаштва

Зелени раст и
чиста енергија

Развој „зелених“ вјештина и послова
Децентрализација електро-енергетског система
Декарбонизација енергетског сектора
Деминирање контаминираних подручја

Паметно
управљање
природним
ресурсима и
околишем

Управљање ризицима од катастрофа
Заштита и обнова природног капитала
Развити систем циркуларне економије
Јачање контроле и праћења квалитета екосистема

Одрживи туризам
Слика 5. Повезивање Стратешког циља 3. са циљевима одрживог развоја БиХ
Остварење стратешког циља пратиће се кроз одабране индикаторе утицаја након којих ће се моћи оцијенити врста и степен
промјена у окружењу. Табела сумира индикаторе за које су дефинисане почетне и циљне вриједности остварења стратешког
циља 3.
Табела 17. Индикатори (утицаја) реализације Стратешког циља 3.
Индикатор (утицаја)

Стратешки циљ 3
Ресурсно
ефикасан и одржив
инфраструктурни
развој

Површина заштићених подручја у односу на
укупну територију Тузланског кантона
% домаћинстава прикључених на централни
систем гријања
% општина/градова Кантона покривених
системом мониторинга квалитете ваздуха
% општина и градова у покривених системима
третмана отпадних вода
% домаћинстава прикључених на канализациону
мрежу
% општина које примјењују одвајање отпада на
мјесту настанка
Укупна инсталирана снага котлова које користе
обновљиве изворе енергије у домаћинствима

Извор

Полазна
вриједност
(2019.)

Циљна
вриједност
(2027.)

МПУиЗО

3,26%

10%

МПУиЗО

18,5%

30%

МПУиЗО

23%

53,85%

ЈКП

23%

53,85%

ЈКП

54,47%

65%

МПУиЗО

46,15%

84,6%

МПУЗО

6.000 кW

63.000 кW

* МПУиЗО - Министарство просторног уређења и заштите околице Тузланског кантона
** ЈКП – Јавна комунална предузећа

3. ПРИОРИТЕТИ И МЈЕРЕ СА ИНДИКАТОРИМА
Приоритети представљају кључна поља и смјерове дјеловања за остварење визије и стратешких циљева и као такви имају
највећи утицај на развој, односно остварење стратешких индикатора. Дефинисани приоритети су груписани под релевантним
стратешким циљевима како је приказано у наставку.

3.1. ПРИОРИТЕТИ ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1
Стратешки циљ 1 „Динамичан и одржив економски развој у повољном пословном окружењу“ операционализује се
кроз четири приоритета и 18 мјера6, чије остварење ће се пратити преко 49 индикатора.

6 Mjere su detaqno opisane u Prilogu 3.
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Табела 18. Преглед приоритета и индикатора излазних резултата са изворима,
полазним и циљним вриједностима у оквиру СЦ 1.
Приоритет
1.1. Конкурентан
пословни сектор
на правцу зелене
транзиције
и дигиталне
трансформације

Индикатори излазних резултата
Индустријска производња - индекс

ФЗЗПР

99.067

130.000

0

3

970

1.100

1,23%

3,50%

ФЗЗС

163

185

ФЗС

48.883

60.000

ФЗС

91.923

115.000

Унапријеђен систем управљања интегрисаним
МП
развојем на нивоу Тузланског кантона
Успостављен функционалан регистар органа управе
МП
и управних организација
Број одобрених апликација за финансирање
МП
развојних приоритета Тузланског кантона из
вањских извора
% институција које имплементирају план борбе
ТЗСК
против корупције у циљу проведбе превентивних
мјера за смањење могућности за настанак
коруптивних појава
*МП – Министарство привреде Тузланског кантона
**МПШВ – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског кантона
***ФЗС – Федерални завод за статистику
****ТЗТК – Туристичка заједница Тузланског кантона
***** ФЗЗПР – Федерални завод за програмирање развоја
******ТЗСК– Тим за спречавање корупције Владе Тузланског кантона

НЕ

ДА

НЕ

ДА

10

20

50%

100%

Стратешки циљ 1.

45

1.3. Развој одрживог
туризма у
Тузланском
кантону
1.4. Дјелотворна,
отворена и
одговорна јавна
управа

Број имплементираних пројеката по моделу јавноприватног партнерства
Број регистрованих пословних субјеката у
пољопривреди, шумарству и рибарству (основана
правна лица и обрти)
% средстава новчане подршке од вриједности
пореских прихода годишњег буџета
Производња шумских сортимената (у хиљадама
кубних метара)
Доласци туриста
Број ноћења туриста

МП

Полазна
Циљна
вриједност вриједност
(2019.)
(2027.)
97,9
105
35

1.2. Развој одрживог
конкурентног
и динамичног
сектора
пољопривреде,
водопривреде и
шумарства

Број субјеката предузетничке инфраструктуре (ПЗ и
ППИ)
Запослени - просјек

Извор

ФЗЗПР
МП
ФЗЗС
МПШВ

ПРИОРИТЕТ 1.1. КОНКУРЕНТАН ПОСЛОВНИ СЕКТОР НА ПРАВЦУ ЗЕЛЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ И
ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
Стабилизација пословања привредних субјеката након негативних економских посљедица глобалне пандемије COVID19
је један од значајних фактора даљег развоја привреде на подручју Тузланског кантона. С тим у вези фокус подршке у области
развоја привреде биће на унапређењу пословног окружења те олакшању приступа финансијским средствима за привредне
субјекте и обртнике како би се успјешно носили са изазовима очувања, раста и развоја пословних подухвата али и изазовима
које носи глобализација и све конкурентније окружење, при чему подршка намијењена дигитализацији и унапређењу
иновативности добива на посебном значају. У том контексту истиче се циркуларна економија која ствара нова зелена радна
мјеста. Конкурентан и ефикасан индустријски сектор зависи о способности индустрије да се непрекидно прилагођава и
реагује на промјене које се догађају око ње. Кроз подршку модернизацији, дигитализацији и коришћењу обновљивих извора
енергије привредних друштава у области индустрије и рударства доприноси се конкурентном пословном сектору на правцу
зелене транзиције и дигиталне трансформације. Важно је обезбиједити подршку формирању нових и унапређењу постојећих
субјеката предузетничке инфраструктуре који ће потпомагати предузећа да буду иновативнија, конкурентнија на домаћем
и иностраном тржишту и тиме усклађенија са развојним циљевима Европске уније. Бољем пословном и инвестиционом
окружењу на подручју Тузланског кантона допринијеће и бољи капацитети за израду и имплементацију пројеката по моделу
јавно-приватног партнерства стварајући додатни оквир и могућности сарадње и удруживање напора и финансијских средстава
јавних и приватних партнера на остварењу развојних потенцијала и циљева Тузланског кантона. Провођење активне политике
запошљавања и самозапошљавања засноване на потребама послодаваца али и тражилаца посла у функцији је конкурентног
пословног сектора и од посебног значаја.
Циљ приоритета је допринијети развоју и конкурентности пословног сектора Тузланског кантона заснованог на савременим
правцима развоја – зеленој транзицији и дигиталној трансформацији, унаприједити предузетничку инфраструктуру и пословни
амбијент олакшавајући привредним субјектима Тузланског кантона да фокус усмјере ка прогресивном развоју заснованом на
иновацијама, новим технологијама, обновљивим изворима енергије и специфичним и савременим знањима и вјештинама.

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 9 - Strana 1033

Реализација приоритета оствариће се кроз програме подршке унапређењу пословања, конкурентности и иновативности
привредних субјеката Тузланског кантона, развоја предузетничке инфраструктуре, програме подршке запошљавању и
самозапошљавању те реализацији значајнијих инвестиционих пројеката путем модела јавно-приватног партнерства.
Наведено се очекује да резултира повећаном индексу индустријске производње, повећаном броју субјеката предузетничке
инфраструктуре као и већем броју запослених на подручју Тузланског кантона. Уједно оствариће се и већи број реализованих
пројеката по моделу јавно-приватног партнерства.
Приоритет се операционализује кроз пет мјера чије остварење ће се пратити преко 16 индикатора.
Табела 19. Преглед мјера унутар Приоритета 1.1. Конкурентан пословни сектор на правцу зелене транзиције и дигиталне
трансформације
Мјера
1.1.1. Подршка
развоју индустрије
и рударства

Приоритет 1.1.

1.1.2. Унапређење
пословања привредних
субјеката на подручју
Тузланског кантона

1.1.3. Развој пословне
инфраструктуре на
подручју Тузланског
кантона

1.1.4. Подршка новим
инвестицијама путем
примјене модела јавноприватног партнерства

1.1.5. Унапређење
запошљавања на
подручју Тузланског
кантона

Укупна вриједност додијељених
концесија на Тузланском кантону (КМ)

МП

Полазна
вриједност
(2019.)
5.000.000

Вриједност реализованих пројеката
подршке у модернизацији,
дигитализацији и коришћењу
обновљивих извора енергије (КМ)

МП

0

1.000.000

Остварене инвестиције у нова стална
средства – принцип чистих дјелатности
(Дјелатности вађења руда и камена,
Прерађивачка индустрија) (КМ)

МП

138.544.000
(2018)

200.000.000
(2018)

Број подржаних новооснованих
привредних субјеката

МП

76

90

Број подржаних привредних
субјеката (МСП и обрти) у процесима
стандардизације, дигитализације и
унапређења иновативности у пословању

МП

0

50

Број изведених обука за јачање
управљачких капацитета обртника и
предузетника

МП

3

5

Урађена анализа стања, потреба,
потенцијала и могућности развоја
предузетничке инфраструктуре
Тузланског кантона
Број пословних зона на Тузланском
кантону
Број предузетничких потпорних
институција на Тузланском кантону

МП

0

1

МП и ЈЛС

29

35

МП и ЈЛС

6

10

40

100

Индикатори

Број едукованих службеника за припрему
пројеката по моделу јавно-приватног
партнерства

Извор

Циљна
вриједност
(2027.)
8.000.000

МП

Број припремљених приједлога ЈПП
пројеката

МП

0

5

Вриједност инвестиција у оквиру ЈПП
пројеката (КМ)

МП

0

30.000.000

Број додатно запослених лица из циљне
групе незапослених лица

ЈУ СЗЗТК

2.696

18.872

Број ангажованих волонтера

ЈУ СЗЗТК

81

567

Број запослених и самозапослених лица
са евиденције Службе за запошљавање
Тузланског кантона

ЈУ СЗЗТК

345

2.415

Број лица која су прошла обуку,
стручно оспособљавање и
усавршавање

ЈУ СЗЗТК

81

567

ТЗТК
10.000 Petak, 150.000
4. juni 2021. god.
туристичких агенција за аранжмане
посјете
дестинацијама
на подручју
Приоритет „Конкурентан пословни
сектор
на правцу зелене
транзиције и дигиталне трансформације“
Тузланског
кантона и одржив економски развој у повољном пословном
доприноси остварењу Стратешког циља
1. „Динамичан
окружењу“.
1.3.4. Развој људских
Број туристичких
МТТС/
2
6
потенцијала
и
Како би се допринијело динамичном
и одрживом економском
развоју Тузланског
кантона, нужно је фокус
микродестинација
на подручју
ТЗТК
ставитидестинацијског
на развој индустрије и рударства
на подручју
Тузланског
кантона Тузланског кантона кроз унапређење процеса додјеле
менаџмента
кроз предузећима из датих дјелатности у модернизацији, дигитализацији и обезбјеђењу
концесија,
али и подршку
Туристичку
заједницу
Број лицарада.
која су прошла обуку из
ТЗТК
0
300
зеленог раста, уз обезбјеђење безбиједности
ТК
дестинацијског менаџмента
Поред тога, с циљем стабилизације привреде Кантона након искуствовања негативних економских посљедица
Приоритет
1.3 Потицати
развој
одрживог
туризма
у ће
Тузланском
остварењу
COVID19
пандемија,
потребно
је креирати
амбијент
у којем
се очувати кантону
постојећа доприноси
предузећа, те
потпомоћи
Стратешког
циља 1.
„Динамичан
и одржив економски
у повољном
пословноми унапређење
окружењу“. пословања.
њихов
раст и развој
кроз
директну финансијску
помоћ саразвој
фокусом
на дигитализацију
Потребно
је континуирано
мотивисати
подржавати
нове предузетнике
за улазак
рану предузетничку
на иподручју
Тузланског
кантона планира
се у подићи
свијест о
Кроз развој
туристичке понуде
активност,
те
обезбиједити
обуке
за
јачање
управљачких
капацитета
предузетника
и
обртника.
потенцијалима бављења туризмом посебно у руралном подручју те мотивисати становништво да се
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укључе предузетничке
у развој туристичких
капацитета
и понуде.
Посебан
бићепостати
на развоју
свијести
и а
Развојем
инфраструктуре
и стварања
околине
гдје нагласак
ће иновације
покретач
развоја
капацитета
за
одрживо
коришћење
ресурса
у
бављењу
туризмом.
првенствено кроз коришћење услуга пословних зона и предузетничких потпорних институција омогућиће
сеУнапређењем
убрзани развој
активности
на подручју Тузланског
кантона,
те подизање
конкурентности
и
и предузетничке
развојем туристичке
инфраструктуре,
а првенствено
туристичке
сигнализације
предузећа
би иста обезбиједила
али и опстанак
и развој
на иностраним
тржиштима.
уређењемкако
приступних
путева као излазак
и мапирањем
туристичких
садржаја,
створиће
се претпоставке за
потпунији
и угоднији
боравак за
туриста
на подручју
Тузланског
кантона
али, између осталог,
допринијети
Надаље,
унапређење
капацитета
имплементацију
пројеката
по моделу
јавно-приватног
партнерства,
припрема
и
већој
улози
културно-историјске
баштине
Тузланског
кантона
и
природних
ресурса
у
развоју
туризма.
и имплементација ових пројеката допринијеће привлачењу страних и домаћих инвеститора и стварању
основе
заКоришћењем
веће и значајније
инфраструктурне
развојне
на подручју
Тузланског
кантона,
које јавна тијела
нису
доступних
промотивних
алата пројекте
и промоцијом
Тузланског
кантона
као туристичког
бренда
удопринијеће
могућности финансирати
буџетским
средствима.туризма на подручју Кантона.
се квалитетнијој,
бољој промоцији

За развој активне
дестинацијског
посебну
улогу имаћествориће
развој се
људских
потенцијала
Проведбом
политикеменаџмента
самозапошљавања
и запошљавања
услови за
укључивањеи насарадња
тржиште
релевантних
актералица,
а изразито
у области
припреме
и имплементације
пројеката
који те
ће стварати
кроз сараднички
рада
незапослених
потицати
динамика
тржишта
рада као и пословног
сектора
потицајно
приступ обезбиједити
вањских
извора кадрова
средстава
развојних
приоритета
у
окружење
за послодавцепривлачење
у обезбјеђењу
квалитетних
којизаћереализацију
бити у функцији
унапређења
њихове
области
туризма.
конкурентности.
Прилогу33документа.
документа.
Детаљнаразрада
разрадамјера
мјерадата
датајејеу уПрилогу
Детаљна
Овајприоритет
приоритетииприпадајуће
припадајућемјере
мјереуускладу
складу су
су са
са циљевима
циљевима одрживог
одрживог развоја:
развоја: СДГ8
Овај
СДГ8 -- Достојанствен
Достојанствен рад
рад и
и
економски
раст
и
СДГ9
Индустрија,
образовање
и
инфраструктура.
економски раст и СДГ9 - Индустрија, иновације и инфраструктура.

*МТТС- Министарство трговине, туризма и саобраћаја Тузланског кантона
*МП- Министарство привреде Тузланског кантона
**ФЗС – Федерални завод за статистику
**ЈЛС – Јединице локалне самоуправе (градови и општине Тузланског кантона)
***ТЗТК – Туристичка заједница Тузланског кантона
***ЈУ СЗЗТК – Јавна установа Служба за запошљавање Тузланског кантона

П
РИОРИТЕТ 1.4.
, ОТВОРЕНА
И ОДГОВОРНА ЈАВНА
УПРАВА
ПРИОРИТЕТ
1.2.ДЈЕЛОТВОРНА
РАЗВОЈ ОДРЖИВОГ
КОНКУРЕНТНОГ
И ДИНАМИЧНОГ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

СЕКТОРА

Динамичан и одржив економски развој захтијева ефикасан, дјелотворан и транспарентан
Богатство и разноврсност природних ресурса, укључујући шуме, воде и квалитетно земљиште, даје конкурентску предност
систем
управљања
финансијама,
правосудни
систем као
и систем
корупције.
Тузланском
кантону те јавним
представља
значајан сегмент
укупног економског
развоја
Кантона.борбе
Одрживпротив
развој пољопривреде
подразумијева
реструктурисање
и
диверзификацију
постојеће
пољопривредне
производње
и
пољопривредних
газдинстава,
Кроз реализацију приоритета чији је фокус и на ефикасном и свеобухватном систему управљања
у циљу њиховог усклађивања са стандардима ЕУ, повећавања квалитете и продуктивности, развоја конкурентности и
интегралним
развојем подржаће се свеукупни развој Тузланског кантона и допринијети унапређењу
оспособљавања за конкурентније наступање на тржишту и обезбјеђење већег нивоа прихода. Систем потицаја пољопривреди
квалитете
живота
грађана
Кантона.
потребно је унаприједити
у циљу
обезбјеђења ефикасније и праведније расподјеле потицаја и прилагођавања захтјевима за
очување Унапређење
околиша. Шумарство,
а
потом и дрвна
индустрија
која се
наслања на њега,
представља једну
од кључних јавних
области
ефикасности
система
јавних
финансија
у планирању
и трошењу
развоја индустрије, те је кључно створити претпоставке за одржив развој ове области кроз системско уређење те праћење
финансијских
средстава Тузланског кантона ће упоредо са рационализацијом текућих расхода и
заштите и коришћења ових ресурса. У наредном периоду биће од великог значаја креирати свеобухватни програм подршке
издатака,
допринијети
мобилизацији
јавних
финансијских
ресурса
продуктивност
одрживој пољопривреди те одрживом
коришћењу
водних
и шумских ресурса.
Мјереиу повећању
оквиру приоритета
промовишу
уравнотежени
рурални
територијални
развој
усмјерен
на
побољшање
услова
живота
и
рада
пољопривредника
и руралног
економије, тиме промичући и принцип „Буџет за грађане“ чиме ће се обезбиједити и веће повјерење
становништва и унапређење њихове цјелокупне повезаности и приступа инфраструктури и услугама подршке у циљу
грађана у јавну управу и систем управљања јавним финансијама. Дигитализацијом рада у правосуђу и
унапређења конкурентности.
унапређењем
ефикасности
правосудног
система
се начин
трошкови
правосудног
система
а тиме ии
Циљ приоритета
је креирати
амбијент у којем
ће се смањиће
на ефикасан
потицати
развој одрживог
конкурентног
динамичног сектора пољопривреде, водопривреде и шумарства који доприноси цјелокупном економском развоју Тузланског
кантона.

Petak, 4. juni 2021. god.
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Реализација приоритета оствариће се кроз програме финансијске и савјетодавне помоћи пољопривредним произвођачима
у циљу подизања њихове конкурентности, програме подршке заштити и уређењу пољопривредног земљишта у сврху повећање
нивоа коришћења обрадивих површина и успоставе политике одрживог управљања земљиштем. Приоритет ће се реализовати
и кроз активности усмјерене ка успостављању еколошки прихватљивог и одрживог управљања шумама и водним ресурсима.
Наведено се очекује да резултује окрупњивањем земљишних посједа и већом ефикасношћу пољопривредне производње и
њене конкурентности, већем броју привредних субјеката у области пољопривреде, шумарства и риболова, повећању прихода
од пољопривредне производње те повећаној производњи и продаји шумских сортимената. Очекује се и повећање удјела
средстава новчане подршке од вриједности пореских прихода годишњег буџета, као и да реализација приоритета позитивно
утиче и на очување животне средине те смањивању ризика од природних несрећа на подручју Тузланског кантона.
Приоритет се операционализује кроз пет мјера чије остварење ће се пратити преко 12 индикатора.
Табела 20. Преглед мјера унутар Приоритета 1.2. Развој одрживог конкурентног и динамичног сектора пољопривреде,
водопривреде и шумарства
Индикатори

Извор

Полазна
вриједност
(2019.)

Циљна
вриједност
(2027.)

Број реализованих пројеката у области
заштите и уређења пољопривредног
земљишта
Износ новчаних средстава инвестиран у
реализацију пројеката подршке заштити
и уређењу земљишта (КМ)
Број пољопривредних газдинстава
која су остварила право на новчану
подршку у области биљне и анималне
производње
Износ остварених новчаних подршки у
области биљне и анималне производње
(КМ)
Учешће задруга/удружења у укупној
количини откупљеног млијека на
Тузланском кантону

МПШВ

13

30

МПШВ

345.672,71

850.000,00

МПШВ

3.980

4.500

МПШВ

14.296.880

22.501.100

МПШВ

50%

75%

1.2.3. Успостављање
еколошки
прихватљивог
и одрживог
управљања шумама

Функционална дијагнозно–прогнозна
служба
Вриједност подржаних пројеката за
одрживо управљање шумама

МПШВ,
КУШ
МПШВ

0

1

226.730

255.580

1.2.4. Подршка
одрживом руралном
развоју

Број корисника који су остварили право
на новчану подршку за инвестирање
(инфраструктура и опрема, промоција)
Износ остварених новчаних подршки у
КМ за инвестирање (инфраструктура и
опрема, промоција)
Број пољопривредних произвођача
организованих у задруге/кластере/
организације

МПШВ

72

190

МПШВ

389.826

1.502.320

МПШВ
(Задруге/
Кластери)

1.500

2.100

МПШВ

0

50

МПШВ

10

20

Мјера
1.2.1. Заштита
и уређење
пољопривредног
земљишта

Приоритет 1.2.

1.2.2. Директне
новчане подршке
пољопривредним
произвођачима
у области биљне
и анималне
производње

1.2.5. Савјетодавне,
стручне и
остале услуге
подршке развоју
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Број корисника савјетодавних услуга
у пољопривреди, водопривреди и
шумарству
Број подржаних стручних скупова,
конгреса, симпозија, семинара и
сајмова у области пољопривреде,
водопривреде и шумарства

Приоритет 1.2. „Развој одрживог конкурентног и динамичног сектора пољопривреде, водопривреде и шумарства
доприноси остварењу Стратешког циља 1. „Динамичан и одржив економски развој у повољном пословном
окружењу“.
Повећавањем нивоа коришћења обрадивих површина, заштите и унапређења плодности тла и успоставом
политике одрживог управљања земљиштем дугорочно се утиче на очување земљишта као необновљивог а веома
значајног ресурса за развој пољопривреде Тузланског кантона.

Приоритет 1.2. „Развој одрживог конкурентног и динамичног сектора пољопривреде, водопривреде и
шумарства доприноси остварењу Стратешког циља 1. „Динамичан и одржив економски развој у
повољном пословном окружењу“.
Повећавањем нивоа коришћења обрадивих површина, заштите и унапређења плодности тла и успоставом
NOVINE
TUZLANSKOG
Petak, 4. juni 2021.аgod.
управљања SLU@BENE
земљиштем
дугорочно
се утичеKANTONA
на очување земљишта као необновљивог
веома значајног ресурса за развој пољопривреде Тузланског кантона.
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одрживог

Директним
новчаним
подршкама,
поред
подршке
опстанку
пољопривредних
произвођача,
доприноси
се њиховој
Директним
новчаним
подршкама,
поред
подршке
опстанку
пољопривредних
произвођача,
доприноси
се
већој
конкурентности
те јачању економске
стабилности
пољопривредних
и побољшање
животног
њиховој
већој конкурентности
те јачању
економске
стабилности газдинстава
пољопривредних
газдинстава
и
стандарда
њихових
чланова.
побољшање
животног
стандарда њихових чланова.
Успоставом
инвентара
шумашума
и шумског
земљишта
омогућава
се системско
праћење ипраћење
одрживо иуправљање
Успоставом
инвентара
и шумског
земљишта
омогућава
се системско
одрживо у
које је
значајно
развој Тузланског
привреде на
подручју
управљање
у области
области
шумарства,
које јешумарства,
значајно за развој
привреде
на за
подручју
кантона.
ОсимТузланског
економскихкантона.
бенефита,
Осим економских
бенефита,
очување
шума ће промјена,
ублажититепосљедице
климатских
промјена,
те смањити
очување
шума ће ублажити
посљедице
климатских
смањити ризике
од поплава
и клизишта.
ризике од поплава и клизишта.
Реализацијом мјера подршке руралном развоју унаприједиће се технолошки, стратешки и људски капацитети
Реализацијом
мјера подршке
руралном
развоју унаприједиће
се технолошки,
стратешки
људски
потребни
за повећање
продуктивности
пољопривредне
производње,
док се истовремено
јачаи одрживост
капацитети
потребни
за
повећање
продуктивности
пољопривредне
производње,
док
се
истовремено
јача
руралних заједница кроз диверзификацију руралне економије.
одрживост руралних заједница кроз диверзификацију руралне економије.
Савјетодавним услугама и другим услугама подршке ће се унаприједити специфично знање пољопривредних
Савјетодавним
и другим
услугама
подршке
ће се унаприједити
знање
произвођача,
али иуслугама
унаприједити
међусобна
повезаност
пољопривредних
произвођачаспецифично
као и са екстерним
пољопривредних
произвођача,
али
и
унаприједити
међусобна
повезаност
пољопривредних
произвођача
актерима, посебно академском заједницом у циљу креирања нових знања и примјене нових технологија које ће
као и са екстерним
актерима,
посебно академском
заједницом
у циљу
креирања нових знања и примјене
допринијети
одрживости
и конкурентности
пољопривреде
Тузланског
кантона.
нових технологија које ће допринијети одрживости и конкурентности пољопривреде Тузланског кантона.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 2 - Свијет без глади и СДГ8
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 2 - Свијет без глади
- Достојанствен рад и економски раст.
и СДГ8 - Достојанствен рад и економски раст.

*МПШВ – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Тузланског кантона
*МПШВ
– Министарство
пољопривреде,
**КУШ
– Кантонална
управа за
шумарство шумарства и водопривреде Тузланског кантона
**КУШ – Кантонална управа за шумарство

П
РИОРИТЕТ 1.3.
1.3.ПОТИЦАТИ
ПОТИЦАТИ
РАЗВОЈ
ОДРЖИВОГ
ТУРИЗМА
У ТУЗЛАНСКОМ
КАНТОНУ
ПРИОРИТЕТ
РАЗВОЈ
ОДРЖИВОГ
ТУРИЗМА
У ТУЗЛАНСКОМ
КАНТОНУ
Захваљујући
туристичким
туристичке
понуде, постојању
Захваљујући
бројним бројним
туристичким
атракцијама,атракцијама,
разноврсности разноврсности
туристичке понуде,
постојању аеродрома
на подручју
аеродрома
на подручју
Кантона али
и доброј
цестовној
повезаности
са регијом,
створене
су
Кантона
али и доброј
цестовној повезаности
са регијом,
створене
су претпоставке
за прогресивнији
развој туризма
у функцији
укупног
економског
развоја
Тузланског
кантона.
За
даљи
развој
туризма
Кантона
потребно
је
иновирање
постојећих
и
развој
претпоставке за прогресивнији развој туризма у функцији укупног економског развоја Тузланског
нових садржаја туристичке понуде уз јачања људских потенцијала оспособљених са савременим знањима и вјештинама који
кантона.
За даљи развој туризма Кантона потребно је иновирање постојећих и развој нових садржаја
доприносе одрживости туризма Тузланског кантона као и привлачењу и задржавању туриста на подручју Кантона. То посебно
туристичке
понуде
потенцијала
саразвоја
савременим
и
добива на значају
уколико уз
се у јачања
обзир узмељудских
чињеница да
дестинацијскиоспособљених
менаџмент тежиште
усмјерава казнањима
умрежавању
различитих
јавних
и
приватних
интереса
на
добробит
јачања
и
промоције
локације
односно
дестинације
гдје
се
намеће
потреба
вјештинама који доприносе одрживости туризма Тузланског кантона као и привлачењу и задржавању
квалитативног усмјеравања професионалном приступу интегрисаног менаџмента квалитете у дестинацији.
туриста
на подручју Кантона. То посебно добива на значају уколико се у обзир узме чињеница да
С циљем развоја различитих облика туризма, у оквиру туристичке понуде неопходно је унапређење и изградња туристичке
дестинацијски
менаџмент
усмјерава
ка излетишта
умрежавању
различитих
и приватних
инфраструктуре (планинске
стазе,тежиште
туристичкаразвоја
сигнализација,
уређење
и одморишта
и сл.) узјавних
опремање
туристичких
атракција
прикладним
објектима
туристичке
понуде
те
израда
промо
материјала
и
реализација
кампања
са
циљем
интереса на добробит јачања и промоције локације односно дестинације гдје се намеће промоције
потреба
и брендирања Тузланског кантона као пожељне туристичке дестинације (израда интернет страница, online презентација,
квалитативног
усмјеравања
професионалном
приступу
интегрисаног
менаџмента
квалитете
у
организација стручних предавања и изложби и сл.). У свему наведеном, посебан значај има унапређење регулаторног оквира који
дестинацији.
ће
олакшати рад туристичких радника и пословних субјеката у туризму, а уједно потакнути туристичке предузетнике у сивој зони
за формалну
пословања.
Израда Стратегије
туризмау Тузланског
кантона допринијеће
системском
приступу
С регистрацију
циљем развоја
различитих
обликаразвоја
туризма,
оквиру туристичке
понуде
неопходно
је
развоју ове области и ефикасности планирања и имплементације приоритета развоја туризма Кантона. Туристички производи а
унапређење и изградња туристичке инфраструктуре (планинске стазе, туристичка сигнализација,
уз њих и смјештајни капацитети требају бити јасно осмишљени, модерно уређени и презентовани те стратешки комуницирани
уређење доступне
излетишта
и одморишта
и сл.) доласка
уз опремање
туристичких
атракција
објектима
користећи
канале
у циљу мотивисања
туриста али
и продужетка
боравка наприкладним
подручју Кантона.
Развоју
одрживог
туризма
Тузланског
кантона
допринијеће
се
кроз
активности
јачања
свијести
становништва,
предузетника,
обртника,
туристичке понуде те израда промо материјала и реализација кампања са циљем промоције и
али и других релевантних актера о „паметном“ располагању туристичким ресурсима, од културних вриједности до природних
брендирања Тузланског кантона као пожељне туристичке дестинације (израда интернет страница,
богатстава, односно управљање ресурсима остварујући економске и друштвене потребе, поштујући културолошки интегритет,
online презентација,
организација
стручних
предавања
и сл.).
У свему
наведеном,
еколошке
принципе, процесе
и биодиверзитет,
истовремено
узимајућииуизложби
обзир потребе
и туриста
и њихових
домаћина.посебан
Циљ има
приоритета
је да серегулаторног
кроз креирање разноврсних
туристичких
понуда,рад
развој
туристичке инфраструктуре,
промоцију
значај
унапређење
оквира који
ће олакшати
туристичких
радника и пословних
Тузланског кантона као пожељне туристичке дестинације и принципа одрживог туризма допринесе развоју туризма на
субјеката у туризму, а уједно потакнути туристичке предузетнике у сивој зони за формалну
подручју Тузланског кантона. Реализација приоритета оствариће се кроз подршку иновирању постојећих и увођењу нових
садржаја туристичке понуде, унапређењу туристичке инфраструктуре, осмишљавању интегративне маркетиншке кампање и
пропратних активности која ће за циљ имати јасно комуницирање туристичких потенцијала и промоцију Тузланског кантона
као туристичке дестинације уз развој људских потенцијала и дестинацијског менаџмента на нивоу Тузланског кантона.
Наведено се очекује да резултира у повећању остварених директних прихода од туризма као и повећању броја долазака
туриста на подручју Тузланског кантона као и њихово дуже задржавање огледано у повећаном броју ноћења на подручју
Тузланског кантона.
Приоритет се операционализује кроз четири мјере чије остварење ће се пратити преко 9 индикатора.

Petak, 4. juni 2021. god.
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Табела 21. Преглед мјера унутар Приоритета 1.3. Потицати развој одрживог туризма
Циљна
вриједност
(2027.)
80

ТЗТК

50.000

500.000

МТТС

0

200

ТЗТК

300

400

МТТС

201.000

26.000.000

Индикатори

Извор

1.3.1. Иновирање постојећих
и развој нових атрактивних
садржаја туристичке понуде
са посебним акцентом
на развој смјештајних
капацитета

Број туристичких смјештајних капацитета
на подручју Тузланског кантона (хотели и
сличан смјештај, одмаралишта и слични
објекти за одмор, остали смјештај)
Вриједност подржаних пројеката
иновативних садржаја туристичке понуде

1.3.2. Развој туристичке
инфраструктуре и потицање
инвестиција у туризму
Приоритет 1.3.

ТЗТК

Полазна
вриједност
(2019.)
63

Мјера

Број постављених знакова туристичке
сигнализације
Дужина маркираних и мапираних
планинарских стаза (км)
Вриједност пројеката подршке развоју
туристичкој инфраструктури (излетишта,
туристички комплекси и сл.)
1.3.3. Промоција и
Број развијених и функционалних
брендирање Тузланског
дигиталних канала за промоцију
кантона као пожељне
Тузланског кантона
туристичке дестинације
Број наступа на специјализованим
Вриједност
подржаних
пројеката
ТЗТК
сајмовима
у иностранству
туристичких
агенција
за
аранжмане
Вриједност подржаних пројеката
посјете
дестинацијама
на за
подручју
туристичких
агенција
аранжмане
посјете
дестинацијама
на
подручју
Тузланског кантона
Тузланског кантона
1.3.4. Развој људских
Број туристичких
МТТС/
1.3.4.
Развој људских
Број туристичких микродестинација на
потенцијала
и
микродестинација на подручју
ТЗТК
потенцијала
и
подручју Тузланског кантона
дестинацијског
Тузланског кантона
дестинацијског
менаџмента
менаџмента кроз
Број лица која су прошла обуку из
кроз
Туристичку
заједницу Бројдестинацијског
Туристичку
заједницу
лица која су прошла
обуку из
ТЗТК
менаџмента
ТК
ТК
дестинацијског менаџмента

(2020.)
ТЗТК
ТЗТК
10.000
ТЗТК

15

25

7
150.000
10.000

2
МТТС/

2

ТЗТК
ТЗТК
0

0

21
150.000

6

300

6
300

Приоритет 1.3 Потицати развој одрживог туризма у Тузланском кантону доприноси остварењу Стратешког
Приоритет
1.3 Потицати
развој
одрживогразвој
туризма
у Тузланском
кантону
доприноси остварењу
циља
1. „Динамичан
и одржив
економски
у повољном
пословном
окружењу“.
Стратешког циља 1. „Динамичан и одржив економски развој у повољном пословном окружењу“.

Кроз
развој туристичке понуде на подручју Тузланског кантона планира се подићи свијест о потенцијалима
Кроз развој туристичке понуде на подручју Тузланског кантона планира се подићи свијест о
бављења
туризмом
посебно
у руралном
подручју
те мотивисати
становништво
да се
укључе у развој
туристичких
потенцијалима
бављења
туризмом
посебно
у руралном
подручју
те мотивисати
становништво
да се
капацитета
и
понуде.
Посебан
нагласак
биће
на
развоју
свијести
и
капацитета
за
одрживо
коришћење
ресурса
укључе у развој туристичких капацитета и понуде. Посебан нагласак биће на развоју свијести и
укапацитета
бављењу туризмом.
за одрживо коришћење ресурса у бављењу туризмом.
Унапређењем ии развојем
развојем туристичке
туристичке инфраструктуре,
инфраструктуре, а првенствено
првенствено туристичке
туристичке сигнализације
сигнализације ии уређењем
Унапређењем
уређењем
приступних
путева
као
и
мапирањем
туристичких
садржаја,
створиће
се
претпоставке
за и угоднији
приступних путева као и мапирањем туристичких садржаја, створиће се претпоставке
за потпунији
потпунији
и
угоднији
боравак
туриста
на
подручју
Тузланског
кантона
али,
између
осталог,
допринијети
боравак туриста на подручју Тузланског кантона али, између осталог, допринијети и већој улози културнои већој улози културно-историјске баштине Тузланског кантона и природних ресурса у развоју туризма.
историјске баштине Тузланског кантона и природних ресурса у развоју туризма.
Коришћењем доступних промотивних алата и промоцијом Тузланског кантона као туристичког бренда

Коришћењем
промотивних
алата
и промоцијом
квалитетнијој,
бољој промоцији
туризма
на подручјуТузланског
Кантона. кантона као туристичког бренда
допринијеће седоступних
допринијеће се квалитетнијој, бољој промоцији туризма на подручју Кантона.
За развој дестинацијског менаџмента посебну улогу имаће развој људских потенцијала и сарадња

релевантних
актера а изразито
у области
припреме
и имплементације
пројекатапотенцијала
који ће крозисараднички
За
развој дестинацијског
менаџмента
посебну
улогу
имаће развој људских
сарадња релевантних
приступ
обезбиједити
привлачење
вањских
извора средстава
за реализацију
приоритета
у
актера
а изразито
у области
припреме
и имплементације
пројеката
који ће крозразвојних
сараднички
приступ обезбиједити
области
туризма.
привлачење вањских извора средстава за реализацију развојних приоритета у области туризма.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Детаљна
разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.

Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ8 - Достојанствен рад

Овај
приоритет
мјере уобразовање
складу суисаинфраструктура.
циљевима одрживог развоја: СДГ8 - Достојанствен рад и
и економски
растииприпадајуће
СДГ9 - Индустрија,
економски раст и СДГ9 - Индустрија, образовање и инфраструктура.

*МТТСМинистарство
трговине,
туризматуризма
и саобраћаја
ТузланскогТузланског
кантона кантона
*МТТСМинистарство
трговине,
и саобраћаја
**ФЗС – Федерални завод за статистику
**ФЗС – Федерални завод за статистику
***ТЗТК – Туристичка заједница Тузланског кантона

***ТЗТК – Туристичка заједница Тузланског кантона
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ПРИОРИТЕТ 1.4. ДЈЕЛОТВОРНА, ОТВОРЕНА И ОДГОВОРНА ЈАВНА УПРАВА
Динамичан и одржив економски развој захтијева ефикасан, дјелотворан и транспарентан систем управљања јавним
финансијама, правосудни систем као и систем борбе против корупције. Кроз реализацију приоритета чији је фокус и на
ефикасном и свеобухватном систему управљања интегралним развојем подржаће се свеукупни развој Тузланског кантона и
допринијети унапређењу квалитете живота грађана Кантона.
Унапређење ефикасности система јавних финансија у планирању и трошењу јавних финансијских средстава Тузланског
кантона ће упоредо са рационализацијом текућих расхода и издатака, допринијети мобилизацији јавних финансијских
ресурса и повећању продуктивност економије, тиме промичући и принцип „Буџет за грађане“ чиме ће се обезбиједити и веће
повјерење грађана у јавну управу и систем управљања јавним финансијама. Дигитализацијом рада у правосуђу и унапређењем
ефикасности правосудног система смањиће се трошкови правосудног система а тиме и трошкови правних лица и грађана
Кантона, истовремено доприносећи унапређењу пословног окружења. Реформом јавне управе Тузланског кантона, органи
управе Тузланског кантона унаприједиће ефикасност и ефективност свога рада као и положај Тузланског кантона у процесу
европских интеграција БиХ. Унапређење процеса превенције и борбе против корупције, као интегралног и изузетно битног
аспекта пословног окружења, обезбиједиће се кроз креирање институционалних и регулаторних механизама борбе против
корупције на нивоу Тузланског кантона уз дигитализацију канала комуникације и размјене информације између надлежних
институција и релевантних актера у наведеној области.
Ефикасно управљање интегрисаним развојем у Тузланском кантону оствариће се кроз координирано вертикално и
хоризонтално дјеловање у наведеној области, јачањем капацитета јавних службеника за ефикасан процес управљања развојем,
припрему пројектних апликација, процес европских интеграција и друго. Растући обим послова управљања развојем у складу
са Законом о развојном планирању и управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине, јачање структуре која управља
Стратегијом развоја Тузланског кантона, потреба да се развој третира као мултидисциплинарна категорија и потреба јасног
и јаког позиционирања функције управљања развојем, само су неки од разлога који говоре у прилог потребном унапређењу
и јачању постојећих капацитета за управљање интегрисаним развојем. Развојем е-управе Кантона обезбиједиће се већа
доступност и транспарентност информација које долазе из органа јавне управе Кантона, те унаприједити повезаност јавног
сектора како са привредним субјектима тако и са академском заједницом, цивилним сектором и слично.
Циљ приоритета је кроз унапређење ефикасности система управљања јавним финансијама, правосудног система, система
борбе против корупције те система управљања развојем допринијети стварању дјелотворне, отворене и одговорне јавне
управе Тузланског кантона, која својим радом доприноси унапређењу пословног окружења и цјелокупне квалитете живота на
подручју Кантона.
Реализација приоритета оствариће се кроз активности на унапређењу транспарентности у управљању јавним финансијама,
повећању ефикасности правосудног система, развоју ефикасног система превенције и борбе против корупције те јачања
институционалних и људских капацитета за управљање развојем Кантона.
Наведено се очекује да резултира повећаним бројем одобрених апликација за финансирање развојних приоритета
Тузланског кантона из вањских извора, функционалним регистром органа управе и управних организација те повећаним
индексом за хоризонталну и вертикалну интеграцију уз смањење индекса за корупцију.
Приоритет се операционализује кроз четири мјере чије остварење ће се пратити преко 12 индикатора.
Табела 22. Преглед мјера унутар Приоритета 1.4. Дјелотворна, отворена и одговорна јавна управа

Мјера

Приоритет 1.4.

1.4.1. Унапређивати
транспарентност у
управљању јавним
финансијама
1.4.2. Повећавати
ефикасност
правосудног система

1.4.3. Развијати
ефикасан систем
превенције и борбе
против корупције

МФ

Полазна
вриједност
(2019.)
НЕ

Циљна
вриједност
(2027.)
ДА

МФ
МФ

7
6,21%

18
1,66%

МПУ

161

170

Функционалан дигитализовани систем
рада у правосуђу
Повећати капацитете, квалитет и
учинковитост система бесплатне
правне помоћи

МПУ

НЕ

ДА

МПУ

1

8

Функционално професионално тијело
за спречавање корупције
Број укључених субјеката у рад и
активности тијела

ТЗСК

НЕ

ДА

ТЗСК

0

200

Израђена и усвојена Стратегија за
борбу против корупције на подручју
ТК

ТЗСК

НЕ

ДА

Индикатори

Извор

Имплементација програмског
буџетирања
Број проведених ревизија
% задужења у односу на висину
прихода буџета Тузланског кантона
Кроз план запошљавања обезбиједити
адекватан број тужилаца, редовних
судија и додатних судија

превенције и борбе
против корупције

тијело за спречавање корупције
Број укључених субјеката у рад и
активности тијела

SLU@BENE
KANTONA
Израђена
и NOVINE
усвојенаTUZLANSKOG
Стратегија за
ТЗСК
борбу против корупције на подручју
ТК
1.4.4. Хоризонтална
Број обучених службеника у кључним
МП
и1.4.4.
вертикална
у оквиру
концепта у
Хоризонтална и областима
Број обучених
службеника
МП
координација
управљања
интегралним
развојем
вертикална
кључним областима
у оквиру
поступања
координација
концепта управљања интегралним
упоступања
процесимау
Број
формално успостављених
МП
развојем
процесима управљања сарадњи
управљања
на припреми пројектних
интегрисаним
интегрисаним
Број формално
успостављених
МП
апликација
за финансирање
развојних
развојем Кантона
Кантона
развојем
сарадњи на
припремикантона
пројектних
приоритета
Тузланског
апликација за финансирање
развојних приоритета
Тузланског
Попуњеност
људских капацитета
у
МП
тијелу
за планирање и управљање
кантона
развојем
Попуњеност људских капацитета у
МП
тијелу за планирање и управљање
развојем
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Приоритет 1.4.

ТЗСК

0

200

НЕ
60
60
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ДА

200

200

7

7

15

15

3

3

6

6

ПРИОРИТЕТ 1.4. ДЈЕЛОТВОРНА, ОТВОРЕНА И ОДГОВОРНА ЈАВНА УПРАВА ДОПРИНОСИ

Приоритет
1.4. Дјелотворна,
отворена
и одговорна
јавна управа доприноси
остварењу
СтратешкогРАЗВОЈ
циља У
ОСТВАРЕЊУ
СТРАТЕШКОГ
ЦИЉА
1. „ДИНАМИЧАН
И ОДРЖИВ
ЕКОНОМСКИ
1.
„Динамичан
и
одржив
економски
развој
у
повољном
пословном
окружењу“.
ПОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ“.
Кроз
у планирању
и трошењу
јавних
финансијских
Кроз унапређење
унапређење ефикасности
ефикасностисистема
системајавних
јавнихфинансија
финансија
у планирању
и трошењу
јавних
финансијских
ресурса
и
расту
економије,
као икао и
средстава
планира
се
допринијети
и
мобилизацији
јавних
финансијских
средстава планира се допринијети и мобилизацији јавних финансијских ресурса и расту економије,
растерећењу
привреде
уједно
водећи
рачуна
о
обезбјеђењу
равнотеже
у
јавној
потрошњи
али
и у
растерећењу привреде уједно водећи рачуна о обезбјеђењу равнотеже у јавној потрошњи али и приливима
приливима у буџет Тузланског кантона.
буџет Тузланског кантона.
Транспаретност рада правосуђа и јавне управе Тузланског кантона обезбиједиће се кроз реализацију
Транспаретност рада правосуђа и јавне управе Тузланског кантона обезбиједиће се кроз реализацију активности
активности усмјерених ка побољшању организационих и институционалних капацитета везано за
усмјерених ка побољшању организационих и институционалних капацитета везано за дјелотворан рад јавног
дјелотворан рад јавног правосуђа и управе.
правосуђа и управе.
Изградњом ефикасног система превенције и борбе против корупције омогућиће се координирано,
Изградњом
ефикасног
система превенције
и борбе против
корупције
омогућиће
се координирано,
свеобухватно
и систематско
дјеловање против
корупције
на подручју
Тузланског
кантона,свеобухватно
између
и
систематско
дјеловање
против
корупције
на
подручју
Тузланског
кантона,
између
осталог
и кроз
унапређење
осталог и кроз унапређење регулаторног оквира али и организационих и институционалних
капацитета
регулаторног
у овој области.оквира али и организационих и институционалних капацитета у овој области.
У
склопу мјере
мјере чији
чијијејефокус
фокуснана
ефикасном
управљању
развојем,
између
осталог,
ојачаће
се људски
У склопу
ефикасном
управљању
развојем,
између
осталог,
ојачаће
се људски
и и
институционални
капацитети,
али
и
сарадња
и
координација
различитих
нивоа
власти,
хоризонтално
институционални капацитети, али и сарадња и координација различитих нивоа власти, хоризонтално и и
вертикално сс циљем
већу
подршку
остварењу
развојних
приоритета
Тузланског
кантона,
циљемобезбјеђења
обезбјеђењаоснове
основезаза
већу
подршку
остварењу
развојних
приоритета
Тузланског
али и мултиплицирања
ефеката улагања
у развој. у развој.
кантона,
али и мултиплицирања
ефекатасредстава
улагања средстава

Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
мјере
у складу
су са су
циљевима
одрживог
развоја: СДГ5
- Родна
Овај приоритет
приоритети иприпадајућа
припадајућа
мјере
у складу
са циљевима
одрживог
развоја:
СДГ5равноправност,
- Родна
Мир,
правда и јаке
институције
и СДГ17 до
- Партнерством
до циљева.
равноправност,
СДГ16и -јаке
СДГ16 - Мир, правда
институције
и СДГ17
- Партнерством
циљева.

*МФ – Министарство финансија Тузланског кантона
**МПУ – Министарство правосуђа и управе Тузланског кантона
***ТЗСК – Тим за спречавање корупције на Тузланском кантону
****МП – Министарство привреде Тузланског кантона
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3.2. ПРИОРИТЕТИ ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2
Стратешки циљ 2 „Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор са једнаким правима за све грађане“
операционализује се кроз пет приоритета и 20 мјера7, чије остварење ће се пратити преко 64 индикатора.
Табела 23. Преглед приоритета и индикатора излазних резултата са изворима,
полазним и циљним вриједностима у оквиру СЦ2

Приоритет

2.1 Унапређење и
модернизација
образовања и
науке

% обухвата предшколским
образовањем (3-6 год)

ФЗС

Полазна
вриједност
(2019.)
10

% удио радно способног
становништва са вишом и високом
школом, магистеријем и докторатом у
укупној радној снази

ФЗС

12,87%

16%

РWоУ

3107

<3000

Индикатори излазних резултата

Стратешки циљ 2.

Ранг универзитета на међународној
љествици

Извор

Циљна
вриједност
(2027.)
50

2.2 Развој
савременог
система
здравствене
заштите

% лица са здравственим
обезбијеђењем
Стопа морталитета, на 1.000
становника
Информатички увезана примарна,
секундарна и терцијарна здравствена
заштита у Тузланском кантону

ФЗС

93%

95%

ФЗС

9,89

8,0

МЗ

НЕ

ДА

2.3 Унапређење
система
социјалне
заштите
и положаја
рањивих група
становништва

Стопа фертилитета

ФЗС

1,24

1,4

Стопа наталитета, на 1.000
становника
Индекс старости (однос 60+ и 0-14)

ФЗС

8,9

9,5

ФЗС

107,4

95

Проценат општина и градова у ТК у
којима је формирано Вијеће младих

МКСМ

61,5%

100%

2.4 Потицати
и развијати
спортскокултурне
активности

Број спортиста уписаних у регистар
спортиста

МКСМ

0

10.000

% ЈЛС са адекватним
мултифункционалним спортским
дворанама
Број корисника реконструисаних
објеката културе на годишњем нивоу

МКСМ

77%

100%

МКСМ

0

12.000

2.5 Унапређење
јавне
безбиједности
и одрживо
управљање
ризицима од
природних и
других несрећа

Проценат општина и градова
са формираним, обученим и
опремљеним службама за заштиту и
спашавање
Проценат укупне расвијетљености
кривичних дјела

КУЦЗ

77%

100%

МУП

68,78%

75%

*ФЗС – Федерални завод за статистику
** RWoU – Ranking Web of Universities http://webometrics.info/
***МЗ – Министарство здравства Тузланског кантона
****МКСМ – Министарство за културу, спорт и младе Тузланског кантона
*****КУЦЗ – Кантонална управа цивилне заштите
******МУП- Министарство унутрашњих послова Тузланског кантона
7 Mjere su opisane u Prilogu 3.

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 9 - Strana 1041

ПРИОРИТЕТ 2.1. УНАПРЕЂЕЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ
Одгој и образовање као улагање у будућност, од велике је важности за развој Тузланског кантона. Динамика промјена
и константни изазови динамичног тржишта рада и потребе за квалитетном и образованом радном снагом захтијева стално
осавремењивање образовних програма, али и унапређење услова у којима се образовање одвија како би се одговорило на
захтјеве промијењених услова у животној околини. Практичан одговор би се огледао у интензивнијој употреби информационих
технологија, усмјерености на иновације којима се развија привреда, а истовремено се повећава квалитета живота свих грађана,
чува околиш и повећава брига за рањиве групе. Унапређење образовних програма, а нарочито високог образовања заснованог
на научноистраживачком раду, одговара на потребе данашњице, с погледом на потребе у будућности и обезбјеђује свјетлију и
извјеснију будућност за генерације које долазе. Надаље, улагаће се у опрему, знања и вјештине како би се повећала спремност
школа за имплементацију квалитетне наставе на даљину. Како су наставници кључна снага образовног система, фокус ће
бити на јачању компетенција наставника за прихваћање новина и креирање промјена. У струковном образовању и образовању
одраслих ће се осавременити програми и тиме их ускладити с потребама тржишта рада, те ће се потицати цјеложивотно учење.
Циљ приоритета је допринијети развоју свих нивоа образовања Тузланског кантона заснованог на унапређењу квалитете
основног, средњег и високог образовања, базираног на развојним стратегијама и курикуларним реформама, реконструкцијом и
опремањем објеката одгојно-образовних установа и Универзитета уз континуирано потицање инклузивног образовања за све.
С друге стране развојем научноистраживачког рада циљ је ојачати мост између академске заједнице и привреде Тузланског
кантона и иновацијама потакнути бржи економски развој.
Реализација приоритета оствариће се кроз програме подршке унапређењу инфраструктурних предуслова за повећање
обухвата дјеце предшколским одгојем и образовањем, развоја и унапређења квалитете основног, средњег и високог образовања,
кроз курикуларне реформе базиране на исходима учења и програмима унапређења и осавремењивања просторних капацитета
образовних установа и Универзитета, дигитализацију образовања на свим нивоима, промоцији и потицају цјеложивотном
учењу и образовању одраслих и програмима јачања научноистраживачког рада и формирања научно-технолошких паркова.
Наведено се очекује да резултира повећањем обухвата дјеце предшколским образовањем (3-6 год), повећањем удјела
радно способног становништва са вишом и високом школом, магистеријем и докторатом у укупној радној снази, те бољим
рангирањем Универзитета на међународној љествици.
Приоритет се операционализује кроз седам мјера чије остварење ће се пратити преко 23 индикатора.
Табела 24. Преглед мјера унутар Приоритета 2.1. Унапређење и модернизација образовања и науке

2.1.1. Изградња и
проширење капацитета
јавних предшколских
установа

Број општина у којима функционишу
предшколске установе

МОН

Полазна
вриједност
(2019.)
10

Број дјеце у предшколским установама на 1.000
становника

ФЗС

5,7

7

2.1.2. Побољшати
квалитет основног,
средњег и високог
образовања

Број имплементираних наставних планова и
програма на бази исхода учења за све нивое
образовања
Број изграђених, реконструисаних и опремљених
објеката одгојно-образовних установа

МОН
ПЗ

0

5

МОН
ПЗ

0

4

Број ученика основне школе на једног
наставника
Број ученика средње школе на једног наставника

МОН
ПЗ
МОН
ПЗ
МОН

12,3

15

9,24

12

8

11

Обухват ученика који користе успостављене
платформе за провођење наставног процеса у
основним и средњим школама

МОН
ПЗ

0

80%

Обухват школа које користе електронске
дневнике

МОН
ПЗ

0

100%

Број рачунара које користе ученици, на 100
ученика (укупно основна + средња)

МОН
ПЗ

5

10

Годишњи износ средстава издвојен из буџета
Тузланског кантона за унапређење дигиталне
инфраструктуре на УНТЗ

МОН

0

200.000 КМ

Број подржаних обука за дигитално
оспособљавање запослених и студената на УНТЗ

МОН

0

50

Број суфинансираних релевантних
истраживачких база података за високошколске
установе на годишњем нивоу

МОН

0

3

Приоритет 1.3.

Мјера

Индикатори

Број студената на једног наставника
2.1.3. Дигитализација
и информатизација
основног и средњег
образовања

2.1.4. Унапређење
дигитализације
високог образовања

Извор

Циљна
вриједност
(2027.)
13
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2.1.5. Унапређење
Ниво испуњености просторних стандарда према
просторних капацитета стандардима и нормативима Тузланског кантона
Универзитета у Тузли
Степен опремљености и усељености Кампуса

МОН

60 %

90%

МОН

0%

70%

МОН

0%

100%

МОН

----

200.000 КМ

МОН

----

0,05%

МОН

0

2

Центар за економско-друштвена истраживања

МОН

НЕ

ДА

Број лица (25-64 године) која су похађала
формално и/или неформално образовање

МОН

2.500

2.750

Број лица која су завршила цертификоване обуке
за преквалификацију у IT/STEM сектору

МОН

0

200

Број презентација обртничких занимања
организованих ученицима завршних разреда
основних школа

МОН

0

400

Приоритет 1.3.

Степен опремљености и усељености УНТП
Годишњи износ средстава из буџета Тузланског
кантона намијењен за подршку квантитативном
и квалитативном унапређењу постојећих
капацитета
2.1.6. Унапређење
% годишњег прихода буџета Кантона за
научно-истраживачког остваривање програма из члана 16. Закона
рада
Број формираних научно-технолошких паркова
на подручју Тузланског кантона

2.1.7. Унапређење
система образовања
одраслих и
цјеложивотног учења

Petak, 4. juni 2021. god.

Приоритет 2.1. Унапређење и модернизација образовања и науке доприноси остварењу Стратешког циља 2.
„Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор са једнаким правима за све грађане“.
Унапређењем услуге предшколског одгоја, првенствено формирањем нових јавних предшколских установа,
изградњом нових и проширењем постојећих просторних капацитета повећаће се обухват дјеце предшколским
одгојем, и учинити услуге предшколског одгоја доступне у свим општинама, чиме се стварају услови за
квалитетнији живот младих брачних парова у мање развијеним срединама.
Израдом и имплементацијом развојних стратегија у области образовања, провођењем курикуларне реформе
базиране на исходима учења, јачањем капацитета наставника укључених у одгојно-образовни процес, потпором
реализацији Стратегије развоја Универзитета у Тузли и реконструкцијом и опремањем објеката одгојнообразовних установа допринијеће се квалитетнијем основном, средњем и виском образовању.
Стварањем инфраструктурних предуслова за развој и модернизацију, односно дигитализацију и информатизацију
наставног процеса (креирање платформи за реализацију наставног процеса и увођење електронског дневника)
у складу са европским стандардима и трендовима, омогућиће се ученицима приступ образовним сервисима и
наставним платформама, а наставницима лакшу администрацију и провођење наставног процеса.
Обезбјеђењем законских услова за дигиталну трансформацију високошколских установа на подручју Кантона,
и уз финансијску подршку изградњи и унапређењу дигиталне инфраструктуре Универзитет у Тузли ће се
учинити конкурентнијим у европском и међународном простору високог образовања.
Континуирана координација активности подршке квантитативном и квалитативном унапређењу постојећих
инфраструктурних капацитета с изградњом Кампуса Универзитета у Тузли довешће до побољшања услова
студирања, научноистраживачког/научноумјетничког рада и задовољења просторних стандарда прописаних
Стандардима и нормативима високог образовања Тузланског кантона.
Унапређењем развоја науке, технологије и високог образовања подстаће се друштвени и економски развој,
усмјерити друштво ка иновацијама и подизању општег нивоа технологија у привреди и очувати цивилизацијска
баштина и идентитет Тузланског кантона.
Омогућавањем приступа квалитетним програмима преквалификације и цјеложивотног учења (у складу са
потребама тржишта рада и развоја привреде Тузланског кантона) и након завршене школе и студија, омогућиће
грађанима Тузланског кантона конкурентнији приступ тржишту рада и брже запошљавање и на тај начин
утицати на смањење структурне незапослености на Кантону.

Petak, 4. juni 2021. god.
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Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 4 - Квалитетно образовање.

*ФЗС – Федерални завод за статистику
**МОН-Министарство образовања и науке Тузланског кантона
***ПЗ - Педагошки завод Тузланског кантона

ПРИОРИТЕТ 2.2. РАЗВОЈ САВРЕМЕНОГ СИСТЕМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Одлика сваког савременог и развијеног друштва јесте изграђен и развијен систем здравствене заштите. Како би се
постигао задовољавајући ниво развоја овог сектора неопходно је континуирано промовисати право здравствене заштите за све
грађане, побољшавати покривеност здравственим обезбијеђењем, примјењивати превентивно учење о здрављу, цјеложивотно
учење о здравом животном стилу и здравим изборима, континуирано обезбијеђивати и побољшавати квалитет здравствених
услуга, територијално равномјерније пружати здравствене услуге и јачати вертикалну и хоризонталну координираност и
спремност, посебно у кризним јавно-здравственим ситуацијама попут епидемија и пандемија високо преносивих и заразних
болести (попут COVID19, SARS, MERS, Туберкулоза, HIV итд.). Унапређење здравља и квалитета живота подразумијева
имплементацију концепта новог јавног здравства кроз интерсекторски приступ благостању друштва, здраве јавне политике
и увођење концепта цјеложивотног учења о здрављу, здравом животном стилу и здравим изборима. Програми промоције
здравља, превенције болести (посебно малигних и болести крвотока) и унапређења квалитета живота имају за циљ укључити
и оснажити појединце и заједницу у прављењу одабира здравога понашања и извршити промјене које смањују ризик од
раног развоја хроничних обољења и других болести. Посебна пажња у области превенције и промоције здравља се треба
усмјерити на дјецу и омладину како би се превенисао развој нездравих стилова живота и како би се млади стимулисали за
прихватање здравих стилова живота. Неопходна је дигитална трансформација система здравствене заштите, са коришћењем
јединствених стандардизованих протокола. Као основни предуслов за повезаност, адекватну и благовремену размјену
информација, неопходно је постојање база података и знања на свим нивоима здравственог сектора, подржаних одговарајућом
информатичком и информационом структуром и увезаних у један систем. То подразумијева вертикалну и хоризонталну
размјену података и информација свих судионика у здравственом сектору и унапређење протокола за проток информација.
Циљ приоритета је допринијети развоју капацитета свих нивоа здравствене заштите да адекватно одговоре здравственим
изазовима данашњице (укључујући и лако трансмисиве заразне болести) и унапређењу превенције водећих болести на
Тузланском кантону, кроз доношење и имплементацију јавних политика и програма превенције и јачање инфраструктурних,
материјалних и људских капацитета ургентних центара и дигитализацију система здравствене заштите.
Реализација приоритета оствариће се кроз програме јачања материјално-техничких и људских капацитета здравствених
установа, опремање лабораторија, формирање Завода за хитну медицинску помоћ, повећања броја доктора специјалиста,
програме превенције и сузбијање заразних и водећих болести на подручју Кантона и програме информатизације и дигитализације
система здравствене заштите на подручју Тузланског кантона. Наведено се очекује да резултира повећањем броја доктора
медицине, смањеној стопи морталитета те информатички увезаној примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити
на Тузланском кантону те унапређењем цјелокупног система здравствене заштите на подручју Тузланског кантона.
Приоритет се операционализује кроз три мјере чије остварење ће се пратити преко седам индикатора.

Broj 9 - Strana 1044

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Petak, 4. juni 2021. god.

Табела 25. Преглед мјера унутар Приоритета 2.2. Развој савременог система здравствене заштите
Индикатори

Извор

Полазна
вриједност
(2019.)

Циљна
вриједност
(2027.)

2.2.1. Јачање
материјално-техничких
и људских капацитета
здравствених установа

Број реконструисаних и адаптираних
објеката примарне и секундарне
здравствене заштите

МЗ

0

10

Завод за хитну медицинску помоћ
Тузланског кантона

МЗ

Није
успостављен

Успостављен и
функционалан

2.2.2. Превенција и
сузбијање заразних и
других болести

Специфични морталитет - смртност
обољелих од болести циркулаторног
система са смртним исходом, на
100.000 становника
Специфични морталитет - смртност
обољелих од тумора са смртним
исходом, на 100.000 становника
Број опремљених лабораторија за
брзу детекцију заразних болести
Информатички увезана примарна,
секундарна и терцијарна здравствена
заштита у Тузланском кантону

МЗ

509

400

236

150

МЗ

2

5

ЗЗЈЗ
МЗ

НЕ

ДА

0

15

Приоритет 2.2.

Мјера

2.2.3. Информатизација и
дигитализација система
здравствене заштите

Проценат здравствених установа на
Тузланском кантону укључених у
јединствен информациони систем

ЗЗЈЗ
МЗ
ЗЗЈЗ

ЗЗЈЗ
МЗ
ЗЗЈЗ

Приоритет 2.2. Развој савременог система здравствене заштите доприноси остварењу Стратешког циља 2.
„Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор са једнаким правима за све грађане“.
Омогућавањем адекватне људске, материјално-техничке и стручне опремљености здравствених установа
за пружање примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите, посебно центара ургентне медицине
стварају се услови за квалитетан рад доктора односно медицинског и немедицинског особља, а пацијенти имају
приступ савременим и квалитетним услугама лијечења.
Едукацијом медицинских кадрова, јачањем капацитета здравствених установа да ефикасно одговоре на
присуство тежих заразних и других обољења и успостављањем чврсте и континуиране вертикалне и
хоризонталне координације и комуникације, превентивно се дјелује на смањење броја обољелих од водећих
узрока обољења, побољшава квалитет живота грађана и смањује се притисак на систем здравствене заштите
на подручју Кантона.
Стварањем инфраструктурних предуслова и развојем дигитализације и информатизације здравственог
система на подручју Тузланског кантона омогућиће се коришћење јединствених стандардизованих протокола
и обезбиједити предуслов за повезаност, адекватну и благовремену размјену информација на свим нивоима
здравственог сектора, а тиме и поједноставити и скратити пут пацијента до адекватног медицинског третмана.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 3 - Здравље и благостање.

*МЗ – Министарство здравства Тузланског кантона
**ЗЗЈЗ – Завод за јавно здравство Тузланског кантона
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ПРИОРИТЕТ 2.3. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОЛОЖАЈА РАЊИВИХ
ГРУПА СТАНОВНИШТВА
Пружање финансијске и друге подршке породицама које планирају рађање дјеце и породицама са дјецом у стању социјалне
потребе и пружило би безбиједност и подстакло њихову одлуку на рађање дјеце, односно спречавање одвајања дјеце од
биолошких породица. С друге стране, све изражајнији проблем насиља у породици, нарочито изражен у вријеме пандемије и
рестрикције кретања, односно у вријеме смањења економске активности (рецесије) и смањених новчаних прилива, потребно је
адекватно адресирати. За остваривање ових активности потребно је успоставити споразуме између надлежних министарстава
и установа ради размјене података о корисницима и развити интегрални систем социјалних карата и регистара који ће
обезбиједити правовремену и поуздану информацију о стању и потребама друштва. Потребно је развијати социјалне сервисе
у локалним заједницама и омогућити приступ социјалним услугама и накнадама социјалне безбиједности на правичан, фер и
једнак начин. Од кључне важности је умрежавање и координација установа и организација које се баве социјалном заштитом
дјеце и одраслих, док је са друге стране потребно систем новчаних давања усмјерити према групама становништва које су у
стварној потреби те обезбиједити материјална издвајања за групе у ризику од сиромаштва. Од посебног значаја је развијати и
подржати програме јачања породица и превенције породичног насиља, занемаривања и злостављања дјеце, одвајања дјеце од
породица, јачања компетенција младих који напуштају алтернативну бригу, незапослених младих лица, незапослених жена
итд., а који подразумијевају савјетодавно-терапијске и социјално едукативне програме за појединце и породице у кризним
ситуацијама кроз рад породичних/психолошких савјетовалишта, односно заштиту, рехабилитацију и оснаживање жртава
насиља на Тузланском кантону кроз рад сигурних кућа. Потребно је са невладиним сектором израдити програм и судјеловати
у активностима подизања свијести грађана о превенцији насиља у породици и стварати повољно окружење кроз унапређење
мултисекторске подршке породицама погођеним насиљем на подручју Тузланског кантона.
У случају да је одвајање дјеце од породица неминовно, односно да дјеца изгубе биолошке родитеље, неопходно је у
сарадњи са невладиним организацијама и другим установама адекватно подржати програме и активности јачања капацитета
и квалитета алтернативног збрињавања дјеце, првенствено у оквиру хранитељства а затим породичног облика бриге као и
других облика збрињавања, при чему не треба занемарити побољшање квалитете живота дјеце и одраслих са инвалидитетом,
повратника и расељених лица, као и корисника јавних кухиња и младих у стању потребе, а посебну пажњу посветити
програмима малољетничке делинквенције.
У оквиру овог приоритета посебну пажњу је потребно посветити јачању сарадње владиног и невладиног сектора кроз
формирање координационог тијела и успостављање регистра невладиних организација које дјелују на подручју Тузланског
кантона, те осмислити квалитетне системе подршке и суфинансирања пројеката организација невладиног сектора, који имају
развојни карактер.
Поред подршке породицама и дјеци, а у циљу свеобухватне и квалитетне социјалне заштите приступачне свима, у оквиру
овог приоритета посебан значај се даје унапређењу положаја младих и борачке популације, кроз програме укључивања младих
у рад омладинских организација и активности усмјерених на активизам младих, запошљавања и самозапошљавања младих
и борачке популације као и програма обуке, преобуке и стицања животних вјештина ових рањивих категорија становништва.
Циљ приоритета је створити боље услове за живот рањивих категорија становништва, а посебно породица, дјеце, младих,
лица са инвалидитетом и борачке популације како би се побољшао квалитет њиховог живота и смањио ризик од сиромаштва.
Такођер, циљ приоритета је промовисати толеранцију, ненасиље и родну равноправност у породици и друштву, те смањити
ризик одвајања дјеце од породица.
Реализација приоритета оствариће се кроз програме подршке социјалној укључености маргинализованих група, програме
подршке породици, програм подршке жртвама насиља у породици, креирање нормативног оквира за јачање правичне и
једнакоправне подршке, програме суфинансирања пројеката НВО и јачања сарадње невладиног и владиног сектора с циљем
квалитетније подршке рањивим категоријама и свеобухватном развоју Тузланског кантона, програме подршке младима
и програме унапређења статуса борачке популације на Тузланском кантону. Наведено се очекује да резултира повећањем
стопа фертилитета и наталитета, смањењем индекса старости односно повећање броја млађе популације у односу на старију.
Додатно, допринијеће се стварању већег броја вијећа младих у Тузланском кантону који ће заступати интересе младих те
промицати њихов бољи положај у друштву.
Приоритет се операционализује кроз пет мјера чије остварење ће се пратити преко 19 индикатора.
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Табела 26. Преглед мјера унутар Приоритета 2.3. Унапређење система социјалне заштите и положаја рањивих група
становништва
Извор

Полазна
вриједност
(2019.)

Циљна
вриједност
(2027.)

Успостављен регистар установа и
организација које дјелују у области
социјалне заштите

МРСПП

НЕ

ДА

Просјечан број становника на једног
социјалног радника

МРСПП

12.537

4.000

Усвојена Стратегија социјалног
укључивања

МРСПП

НЕ

ДА

Годишњи износ средстава за
ванинституционалне услуге смјештаја
дјеце

МРСПП

250.000

500.000

Годишњи износ средстава за
ванинституционалне услуге смјештаја
лица са инвалидитетом

МРСПП

85.000

200.000

Износ издвајања за ванинституционални
смјештај дјеце на мјесечном нивоу за
једно дијете

МРСПП

236 КМ

400 КМ

Успостављен регистар установа и
организација које дјелују у области
социјалне заштите

МРСПП

НЕ

ДА

2.3.2. Подршка јачању
социјално-друштвених
програма, социјалног
рада и пронаталитетних
мјера и политика

Просјечан број подржаних породица кроз
социјалне услуге на годишњем нивоу

МРСПП

900

1.500

Број подржаних породица са троје и
више дјеце на годишњем нивоу

МРСПП

300

350

2.3.3. Јачање сарадње
јавног и невладиног
сектора

Израђен и годишње ажуриран регистар
невладиних организација које дјелују на
подручју Тузланског кантона

МП

НЕ

ДА

Износ годишњег издвајања за пројекте
организација цивилног друштва који се
имплеметирају на подручју Тузланског
кантона (КМ)

МП

100.000

300.000

Формирано координационо тијело на
нивоу Кантона

МП

НЕ

ДА

Мјера

Приоритет 2.3.

2.3.1. Подржати
социјалну укљученост
маргинализованих
група и бољу циљаност
социјалне заштите

Индикатори

2.3.4. Јачање
институционалних
капацитета у подручју
имплементације
политике према младима

Број имплементираних мјера према
младима на годишњем нивоу

МКСМ

1

6

Износ годишњег издвајања за програм за
младе (КМ)

МКСМ

150.000

1.100.000

Износ годишњег нивоа издвајања
за средства за рад Вијећа младих
Тузланског кантона

МКСМ

0

20.000

2.3.5. Унапређење статуса
борачке популације на
подручју Тузланског
кантона

Број додатно запослених и
самозапослених лица из циљне групе

МБП

85

3.300

Број подржаних приправника и
волонтера

МБП

340

400

Просјечан износ стипендије по једном
студенту/ђаку/један мјесец

МБП

80 КМ

100 КМ

Број корисника који су остварили право
на прво запослење (на нивоу једне
године)

МБП

40

60
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Приоритет 2.3. Унапређење система социјалне заштите и положаја рањивих група становништва доприноси
остварењу Стратешког циља 2. „Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор са једнаким правима
за све грађане“.
Унапређењем таргетирања социјалних давања на основу стварних потреба, постиће се стабилизација укупних
издвајања и потенцијално повећати накнаде постојећим корисницима из истих финансијских средстава.
Међусекторска сарадња би се обезбиједила кроз развој и реализацију програма и мјера Стратегије за социјалну
укљученост, усмјерених на социјално искључене групе становништва или оне у ризику од сиромаштва и
социјалне искључености.
Стварањем услова за што квалитетнији живот дјеце, младих и одраслих, а посебно лица са инвалидитетом,
лица у стању социјалне потребе, породица са дјецом, као и дјеце и лица без породичне подршке, смањиће се
негативне друштвене појаве попут малољетничке делинквенције, болести овисности, сви облици насиља, и сл.
Стварањем боље сарадње и координације развојних активности између јавног сектора и невладиног сектора,
омогућиће се мултипликација развојних ефеката.
Кроз боље услове за живот младих, смањио би се негативан тренд одласка младих људи са подручја Тузланског
кантона изван граница државе и позитивно би се утицало на унутрашњу миграцију становништва на подручју
Кантона.
Унапређењем и повећањем ефикасности тржишта рада кроз имплементацију програма активне политике
запошљавања и самозапошљавања борачке популације и чланова њихове породице креира се стимулирајуће
окружење за олакшан приступ тржишту рада и повећања њихове економске независности кроз програме
запошљавања и самозапошљавања борачке популације. Стипендијама и бенефицијама за припаднике борачке
популације и чланова њихове породице покушава се утицати на повећање интереса циљне групе ученика и
студената за школовањем код уписа на високошколске установе, обављање приправничког и волонтерског
стажа, и на тај начин се јачају њихове компетенције које их чине конкурентнима на будућем тржишту рада.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 4 - Квалитетно образовање,
СДГ 1 - Свијет без сиромаштва, СДГ 5 - Родна равноправност и СДГ8 - Достојанствен рад и економски раст.

*МРСПП – Министарство за рад, социјалну политику и повратак Тузланског кантона
**МКСМ – Министарство за културу, спорт и младе Тузланског кантона
***МБП – Министарство за борачка питања Тузланског кантона

ПРИОРИТЕТ 2.4. ПОТИЦАТИ И РАЗВИЈАТИ СПОРТСКО-КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
Спорт је једна од неправедно запостављених области у Тузланском кантону. Уз такмичарске спортске активности,
дефиниција спорта данас у потпуности укључује моторичке и тјелесне активности, које не само да потичу пораст спортских
активности него промовишу здравље, усвајање здравих животних навика и спречавање појаве хроничних болести код
становништва, као што су претилост, дијабетес типа 2, кардиоваскуларна обољења, менталне болести итд. Како би се наведено
постигло, потребна је стална промоција бављења спортом цјелокупне популације, посебно дјеце у школама од најраније доби,
укључивање у спортске активности лица с инвалидитетом и лица треће доби, али да би исто било ефикасно потребно је имати
квалитетну, приступачну и адекватну спортску инфраструктуру. Нужно је обезбиједити услове за равномјерну заступљеност
бављења спортом на подручју цијелог Кантона, те израдити планове изградње, обнове, реконструкције и одржавања спортских
објеката и простора за рекреацију, као битне претпоставке за успјешно бављење спортом.
Поред наведеног, неопходно је обезбиједити одговарајући стручни кадар, унаприједити стручни рад за професионално и
рекреационо бављење спортом, као и потицаје за постигнуте резултате на међународним такмичењима. За праћење актуелних
прилика у свим сегментима спорта и рекреације, неопходно је извршити дигитализацију спорта, што подразумијева успоставу
јединствене базе података из свих расположивих извора укључујући и спортске клубове. Оваква база података је претпоставка
за квалитетно доношење одлука у области спорта на подручју Тузланског кантона.
С друге стране, модернизацијом инфраструктуре у области културе обезбиједиће се предуслови за квалитетније обављање
културних дјелатности у складу са савременим кретањима у струци. То подразумијева проширивање улоге установа културе,
као носилаца активности у развоју и унапређењу културног туризма, затим пружање активне подршке развоју креативних
индустрија, те стављање капацитета наведених установа у сврху унапређења научноистраживачког рада.
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Циљ приоритета је створити боље услове за што квалитетнији рад спортско-рекреативних клубова и друштава, са једне
стране и обезбиједити промоцију и значај очувања културно-историјске баштине становника Тузланског кантона. Поред
спортских активности, спортска инфраструктура ће се користити и за промоцију и одржавање културних и привредних
манифестација на подручју Тузланског кантона.
Реализација приоритета оствариће се кроз програме изградње спортских сала и дворана при основним и средњим школама
на подручју Тузланског кантона, које поред спортских активности могу бити коришћене за организовање и традиционалних и
културних манифестација, изградње спортских дворана, отворених спортских терена, базена, рекреационих стаза и дјечијих
игралишта. Наведено се очекује да резултира успоставом регистра и уписом у регистар свих спортских друштава и спортиста
са подручја Тузланског кантона, израдом и реализацијом Стратегије развоја спорта и повећањем броја корисника објеката од
културно-историјског значаја за Тузлански кантон.
Приоритет се операционализује кроз три мјере чије остварење ће се пратити преко девет индикатора.
Табела 27. Преглед мјера унутар Приоритета 2.4. Потицати и развијати спортско-културне активности

МОН

Полазна
вриједност
(2019.)
0

Број изграђених спортских дворана

МКСМ

0

2

Број изграђених спортскорекреативних терена на отвореном

МКСМ

0

5

2.4.2. Унапређење
система рада спортских
организација на подручју
Тузланског кантона

Израђен регистар спортских клубова/
удружења и спортиста
Вриједност програма подршке
спортским организацијама и
спортистима (КМ)
Усвојена Стратегија развоја спорта

МКСМ

НЕ

ДА

МКСМ

855.000

3 милиона

МКСМ

НЕ

ДА

2.4.3. Унапређење услова
за културно-историјски
развој

Број реконструисаних и дограђених
објеката у области културе

МКСМ

0

24

Број изграђених објеката у области
културе;

МКСМ

0

18

Број културних манифестација које се
организују током године

МКСМ

75

90

Мјера

Приоритет 2.4.

2.4.1. Унапређење услова за
развој и бављење спортом

Индикатори
Број изграђених спортских сала

Извор

Циљна
вриједност
(2027.)
2

Приоритет 2.4. Потицати и развијати спортско-културне активности, доприноси остварењу Стратешког циља 2.
„Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор са једнаким правима за све грађане“.
Унапређењем и изградњом спортске инфраструктуре омогућиће се одвијање културних, привредних и
спортских, манифестација на подручју Тузланског кантона, те побољшати услови за рад спортских клубова
и удружења односно јачање врхунског спорта на подручју Тузланског кантона. Све наведено представља
предуслов за сталну промоцију бављења спортом цјелокупне популације Тузланског кантона.
Успостављањем регистара правних и физичких лица у области спорта, као и израдом Стратегије развоја спорта
обезбиједиће се квалитетнији услови за развој спорта на подручју Кантона, те ће се успоставити системско
и стратешко усмјеравање активности на оне области које ће остваривати највеће развојне ефекте у области
спорта. Имплементацијом мјере стварају се бољи услови за рад спортских организација које кроз квалитетно
усмјеравање програма подршке представљају највећег партнера за повећање базе спортиста (дјеце и омладине)
а у циљу што бољих резултата на пољу квалитетног и врхунског спорта.
Модернизацијом инфраструктуре у области културе обезбиједиће се предуслови за квалитетније обављање
културних дјелатности у складу са савременим кретањима у струци, односно створиће се претпоставке да
установе културе могу обављати своју дјелатност на начин како је то прописано законима који регулишу
културне дјелатности на подручју Тузланског кантона.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 3 - Здравље и благостање.

*МКСМ - Министарство за културу, спорт и младе Тузланског кантона
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ПРИОРИТЕТ 2.5. УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ БЕЗБИЈЕДНОСТИ И ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
Успостава ефикасног система заштите и спашавања од природних и других несрећа подразумијева побољшање
инфраструктуре, посебно транспортне и земљишне (пољопривредне) инфраструктуре (системи раног упозоравања,
противградна заштита, заштита од поплава и сл.), техничких и људских капацитета, уједно и успоставу ефикасног система
координације на свим нивоима власти у циљу обезбјеђења већег степена приправности и могућности брзог и ефективног
одговора за потребе спашавања, санације и обнове подручја.
Потребно је унаприједити ниво стручности у разумијевању и управљању ризицима од природних и других несрећа, те
улагати у развој и имплементацију превентивних мјера ублажавања ових ризика. То подразумијева и периодичну израду и
ажурирање Процјене угрожености Тузланског кантона од природних и других несрећа и свеобухватне мапе ризика, израду
оквира за планирање хитног одговора на природне и друге несреће, укључујући мапирање безбједносних зона (локација и
склоништа), израду плана евакуације, те дефинисање мјера директне асистенције угроженим лицима и управљања угроженом
имовином, детаљну разраду просторних планова рањивих подручја, усвајање и имплементацију безбједносних стандарда,
технологија и техника у грађевинарству у циљу повећања отпорности објеката на природне несреће, израду система раног
упозоравања, те информисање и подизање свијести становништва о значају превентивних мјера управљања ризицима,
заштите, спашавања, санације и обнове. Од посебног значаја радити на опремању и обучавању припадника цивилне заштите
као и на континуираној едукацији учесника система заштите и спашавања – ватрогасци, горска служба спашавања, јединице
ЗИС-а у привредним субјектима, здравствене институције, невладин сектор.
Поред успоставе ефикасног Система ЗиС-а, неопходно је унаприједити стање личне и имовинске безбиједности и заштите
људских права на подручју Тузланског кантона, што се може постићи унапређењем правног оквира и управљања ресурсима
јединица за одржавање јавног реда и мира.
Циљ приоритета је да се кроз јачање капацитета структура цивилне заштите, полицијских снага и унапређењем законске
регулативе, унаприједи лична и имовинска безбиједност грађана Тузланског кантона.
Реализација приоритета оствариће се кроз програме опремања структура цивилне заштите, помоћ у санирању посљедица
природних и других несрећа, подизања нивоа свијести о питањима смањења ризика од катастрофа, јачањем механизма
безбиједности и заштите грађана кроз унапређење правног оквира, континуиране едукације свих учесника система заштите и
спашавања, унапређења рада полиције у заједници и унапређења управљања ресурсима Министарства унутрашњих послова
Тузланског кантона. Наведено се очекује да резултира повећањем броја општина и градова са формираним, обученим и
опремљеним Службама за заштиту и спашавање и повећањем броја укупне расвијетљености кривичних дјела.
Приоритет се операционализује кроз двије мјере чије остварење ће се пратити преко шест индикатора.
Табела 28. Преглед мјера унутар Приоритета 2.5. Унапређење јавне безбиједности
и одрживо управљање ризицима од природних и других несрећа

Приоритет 2.5.

Мјера

Индикатори

Извор

Полазна
вриједност
(2019.)

Циљна
вриједност
(2027.)

2.5.1. Јачање капацитета
општина и градова за
пружање одговора на природне
и друге несреће те ублажавање
и отклањање директних
посљедица природних и
других несрећа

Број структура цивилне заштите
опремљених адекватном опремом

КУЦЗ

0

13

Број обучених припадника цивилне
заштите

КУЦЗ

0

120

Број учесника едукације система
заштите и спашавања

КУЦЗ

0

200

2.5.2. Унапређење стања личне
и имовинске безбиједности
и заштите људских права на
подручју Тузланског кантона

Број прекршаја

МУП

1.981

1.900

Број случајева породичног насиља

МУП

147

<100

Број саобраћајних несрећа

МУП

3.124

2.900
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Приоритет 2.5. Унапређење јавне безбиједности и одрживо управљање ризицима од природних и других
несрећа, доприноси остварењу Стратешког циља 2. „Развијен инклузивни и просперитетни друштвени сектор
са једнаким правима за све грађане“.
Унапређењем капацитета заједнице да превенише, одговори и санира негативне посљедице природних и других
опасности смањује ризике и повећава безбиједност грађана и имовине. Поред заштите живота и имовине
грађана Тузланског кантона, унапријеђени капацитети ће омогућити смањење репрезентативних ризика и
за привредне субјекте који дјелују на подручју Тузланског кантона, чиме се ствара повољније окружење за
привлачење нових инвестиција и повећање постојећих економских активности.
Унапређењем законске регулативе, организације рада и управљања Министарством унутрашњих послова
Тузланског кантона и Управом полиције, значајно се утиче на побољшање личне и имовинске безбиједности
и заштите људских права грађана.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 15 - Очување живота на
Земљи и СДГ 16 - Мир, правда и снажне институције.

*КУЦЗ - Кантонална управа цивилне заштите
**МУП – Министарство унутрашњих послова Тузланског кантона

3.3. ПРИОРИТЕТИ ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3

Стратешки циљ 3.

Стратешки циљ 3 „Ресурсно ефикасан и одржив инфраструктурни развој“ операционализује се кроз три приоритета и
десет мјера8, чије остварење ће се пратити преко 25 индикатора.
Табела 29. Преглед приоритета и индикатора излазних резултата са изворима, полазним
и циљним вриједностима у оквиру СЦ3
Полазна
Циљна
Приоритет
Индикатори излазних резултата
Извор
вриједност
вриједност
(2019.)
(2027.)
3.1. Унапређење
Проценат укључености просторних
МПУЗО
0
100%
заштите околиша, података у јединствени информациони
комуналне
систем
инфраструктуре и Успостављен интегрисани систем
МПУЗО
НЕ
ДА
планског коришћења заштите околиша и управљања
природних ресурса и простором
простора
Степен обухвата становништва системом
ЈКП
72,15%
85%
јавног водоснабдијевања
% ЈЛС које имају адекватне депоније
МПУЗО
23%
50%
комуналног отпада
Проценат становништва и правних лица
ЈКП
54,47
65%
прикључених на канализационе системе
Покривеност ЈЛС системом редовног
МПУЗО
53%
85%
мониторинга основних параметара
заштите околиша
3.2. Потицање
Укупна површина простора гријаних
МПУЗО
2.123.783
4.000.000
коришћења
путем система централног гријања (м2)
(2018.)
обновљивих
Потрошња енергије у јавним објектима
ЕАО
Утврдити
-30%
извора енергије и
почетно стање
мјера енергијске
након сваког
ефикасности у
појединачног
јавним објектима
аудита, 2021.2027.
Смањена емисија ЦО2 као резултат
ЕАО
0
5.000 т
примјене обновљивих извора енергије и
мјера ЕЕ у јавном и приватном сектору
8 Mjere su detaqno opisane u Prilogu 3.
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% дужине аутоцеста у укупној дужини
цеста на ТК

ЈП
Аутоцесте
ФБиХ
% дужине магистралних цеста у укупној
ЈП Цесте
дужини цеста на ТК
ФБиХ
Промет путника
МТТС
ЈП МАТ
*МПУЗО - Министарство просторног уређења и заштите околице Тузланског кантона
**Јавна комунална предузећа
***МТТС – Министарство трговине, туризма и саобраћаја Тузланског кантона
****ЕАО - Енергетски аудити објеката
*****ЈП Цесте ФБиХ – Јавно предузеће Цесте Федерације БиХ
******ЈП МАТ – Јавно предузеће Међународни аеродром Тузла
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0

4,56%

12,59%

15,20%

593.050

950.000

ПРИОРИТЕТ 3.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОКОЛИША, КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПЛАНСКОГ
КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И ПРОСТОРА
Тузлански кантон спроводи низ активности на заштити околиша, прилагођавању климатским промјенама, заштити
простора, земљишта, вода, шума као и био и гео разноврсности, адекватнијег третирања отпада чиме се доприноси унапређењу
јавног здравља. У том контексту неопходно је и даље јачање институционалних капацитета Министарства просторног уређења
и заштите околице и локалних заједница, кроз подршку увођења просторних информационих система и дигитализације
просторно-планских података за праћење коришћења простора, односно провођење планова просторног уређења. Другим
ријечима, дигитализација процеса обраде и издавања урбанистичко-планских докумената ће обезбиједити брже и ефикасније
рјешавање захтјева странака у поступку издавања урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, обезбиједити бољу
примјену прописа о просторном уређењу и грађењу којима су дефинисани начини управљања и искоришћавања простором
и успостава база података које ће бити основ за успјешно и одговорно управљање простором. Са друге стране, израда и
примјена Просторног плана за подручје Тузланског кантона за период 2026.-2046. представљаће основу за даљи одрживи
развој у периоду након истека ове стратегије.
Поред ефикаснијег коришћења планске документације нужно је одрживо управљање отпадом уз увођење економске
цијене услуга и адекватног система наплате, који ће резултирати повећањем обухвата становништва организованим
прикупљањем и одвозом отпада. Потребно је провести анализе ефикасности и економичности постојећег система управљања
отпадом (комунални, посебне категорије и све друге врсте отпада) те предложити економски и околишно одрживе системе
управљања отпадом и створити услове за санитарно одлагање отпада за најмање пет година у свим општинама Тузланског
кантона. То подразумијева елиминисање и санирање нелегалних одлагалишта отпада, те изградњу регионалних санитарних
депонија и регионалних центара за управљање отпадом. Потребно је окончати одлагање отпада на несанитарним депонијама,
минимизирати количину отпада која се одлаже на постојеће санитарне депоније, те повећати број санитарних депонија.
Поред систематског управљања отпадом од посебног значаја је проширење постојећег система мониторинга ваздуха како
би се омогућило детаљно и континуирано праћење и презентација квалитета ваздуха. Неопходно је успостављање мреже
за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха и израда катастра загађивача ваздуха. Потребно је је континуирано пратити
реализацију НЕРП-а и унапређивати систем мониторинга локалних загађења и мјерење утицаја загађења на здравље,
укључујући морталитет и транспарентно информисати јавност.
Као дио напора да се успостави квалитетан систем заштите околиша, посебно се истиче потреба за изградњом нове и
модернизацијом постојеће водне инфраструктуре, с циљем одржавања доброг стања површинских и подземних вода ради
заштите акватичне флоре и фауне и потреба корисника вода. Неопходно је наставити с израдом планова управљања водама
за водна подручја којима гравитира Тузлански кантон. У циљу смањења ризика при екстремним хидролошким појавама
неопходно је провести мјере за повећање степена заштите од поплава, провести мјере за смањење ерозије, успоставити
програме и мјере прилагођавања климатским промјенама и за борбу против суша. Нужно је јачање контроле испуштања
отпадних вода у водотоке и проводити активности на смањењу терета загађења од урбаних/санитарних отпадних вода, те
смањењу емисије штетних и токсичних материја које стварају поједини индустријски загађивачи. У том контексту неопходно
је заштити, уредити и одрживо искористити ресурсе акумулације Модрац, као највећег и најзначајнијег вишенамјенског
водног ресурса за Тузлански кантон и Федерацију Босне и Херцеговине.
Циљ приоритета је модернизацијом и дигитализацијом планова за управљање простором створити квалитетне предуслове
за развој Кантона и планско успостављање и имплементацију мјера система заштите околиша.
Реализација приоритета оствариће се кроз програме израде просторно-планских и околишних докумената, дигитализације
система за планирање и ефикасно коришћење простора, успоставе функционалног система управљања отпадом, проширења
постојећег система мониторинга ваздуха, уређења и заштите водних ресурса, заштите акумулације језера Модрац и
приобалних подручја, третмана и одводње отпадних вода. Наведено се очекује да резултира повећањем процента укључености
просторних података у јединствени информациони систем, успостављеним интегрисаним системом заштите околиша и
управљања простором, повећаним степеном обухвата становништва системом јавног водоснабдијевања, повећањем броја
домаћинстава и правних лица прикључених на канализационе системе, повећањем покривености становништва системом
редовног мониторинга основних параметара заштите околиша.
Приоритет се операционализује кроз четири мјере чије остварење ће се пратити преко 13 индикатора.
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Приоритет 3.1.

Табела 30. Преглед мјера унутар Приоритета 3.1. Унапређење заштите околиша и планског коришћења природних ресурса и
простора
Полазна
Циљна
Мјера
Индикатори
Извор
вриједност
вриједност
(2019.)
(2027.)
3.1.1. Израда планске
Усвојен Просторни план за подручје
МПУЗО
НЕ
ДА
документације и
Тузланског кантона за период 2026.информационих система
2046. година
за ефикасно коришћење
Успостављен јединствени
МПУЗО
НЕ
ДА
простора и за заштиту
информациони систем (ГИС-а)
околиша
просторног планирања и просторних
података Тузланског кантона
Усвојен Кантонални план заштите
МПУЗО
НЕ
ДА
околиша Тузланског кантона 2021.-2027.
Усвојен Кантонални план управљања
МПУЗО
НЕ
ДА
отпадом 2021.-2027.
3.1.2. Успостава
Проценат становника обухваћених
МПУЗО
65%
80%
функционалног система
организованим прикупљањем отпада
управљања отпадом
Број посуда за прикупљање отпада
МПУЗО
25.000
29.000
% рециклираног комуналног отпада
МПУЗО
10%
20%
Број возила за збрињавање комуналног
МПУЗО
74
85
отпада
3.1.3. Проширење
Број ЈЛС у којима се врши континуирано МПУЗО
6
8
постојећег система
мјерење квалитета ваздуха
мониторинга ваздуха
Број анализатора за праћење квалитета
МПУЗО
30
40
ваздуха
3.1.4. Изградња нове и
модернизација постојеће
водне инфраструктуре

Параметри квалитета воде у
водотоковима на Тузланском кантону се
налазе у прихватљивим референтним
вриједностима
Санирана брана језера Модрац
Проценат покривености становништва
које гравитира Језеру Модрац
канализационим системима

МПВШ

НЕ

ДА

МПВШ
МПВШ

НЕ
0%

ДА
80%

Приоритет 3.1. Унапређење заштите околиша и планског коришћења природних ресурса и простора, доприноси
остварењу Стратешког циља 3. „ресурсно ефикасан и одржив инфраструктурни развој“.
Унапређењем ефикасности коришћења простора и просторних података постигао би се уравнотежени и
одрживи развој Кантона, као амбијента пожељног за инвестиционо улагање, рад и живљење. Такођер је циљ
израдити просторне планове и планове заштите околиша који ће створити основу за припрему и имплементацију
адекватних мјера заштите околиша.
Повећањем броја становника који су обухваћени организованим прикупљањем отпада смањиће се притисак
отпада на земљиште и околиш. То подразумијева санацију локалних депонија, уклањање и санацију дивљих
депонија и набавку адекватне опреме за прикупљање чврстог отпада.
У циљу свеобухватнијег и квалитетнијег извјештавања о резултатима мјерења квалитета ваздуха на цјелокупном
подручју Тузланског кантона, извршиће се набавка нових анализатора за праћење квалитета ваздуха, као и
набавка новог софтвера.
Изградњом нових система водоснабдијевања и модернизацијом постојећих општинских/градских и мјесних
система водоснабдијевања задовољиле би се потребе становништва и привредних субјеката Тузланског
кантона. Такођер је неопходно постојеће општинске/градске и мјесне канализационе системе проширити и/
или модернизовати и њихово функционисање ускладити са прописима у области заштите вода.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 13 - Очување климе, СДГ
14 - Очување воденог свијета и СДГ 15 - Очување живота на Земљи.

* МПУЗО - Министарство просторног уређења и заштите околице Тузланског кантона
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ПРИОРИТЕТ 3.2. ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГИЈСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Повећање енергијске ефикасности (ЕнЕ), посебно у сегменту потрошње енергије, има највећи ефекат на декарбонизацију
енергетског сектора, смањење трошкова енергије, као и на повећање продуктивности и конкурентности привредних субјеката
и јавног сектора. Код њеног повећања фокус се ставља на побољшање енергијских карактеристика зграда, посебно у
власништву или на коришћењу организација јавног сектора, као и на техничкој и финансијској подршци малим и средњим
предузећима (МСП) и јавним комуналним предузећима, подржавање провођења енергетских аудита, израду Студије енергијске
ефикасности с циљем идентификације потреба и најбољих рјешења за примјену мјера ЕЕ, израде SEKAP-a (Акциони план
за Одрживо коришћење енергије и адаптацију на климатске промјене), израде кантоналног трогодишњег акционог плана
енергијске ефикасности и увођење система енергетског менаџмента на подручју Тузланског кантона. Од посебног значаја су
активности на утопљавању школа и примјени иновативних рјешења у одрживом управљању енергијом у јавним објектима –
школама.
Неопходно је креирати финансијски оквир за програм потицаја мјера енергијске ефикасности и примјене ОИЕ у стамбеном
сектору на подручју Кантона. Израда студија енергијске ефикасности и смањења емисија штетних гасова у ваздух у сектору
саобраћаја и подршка развоју одрживог транспорта су програми који поред енергијске ефикасности имају утицај и на смањење
притиска штетних гасова на ваздух. С обзиром да су системи гријања на фосилна горива врло неефикасни, од посебног значаја
је посветити пажњу изградњи нових и проширењу постојећих система даљинског гријања који ће довести до ефикаснијег
коришћења енергената и смањења емисије штетних гасова у ваздух.
Циљ приоритета је да се примјеном нових технологија, материјала и услуга, те коришћењем обновљивих извора енергије и
система даљинског гријања унаприједи стање заштите околиша, смање енергијски губици, те оствари уштеда у буџетима. Циљ
је у дугом року допринијети расту бруто-додатне вриједности, захваљујући енергетским уштедама и већој конкурентности у
глобалним ланцима вриједности.
Реализација приоритета оствариће се кроз програме коришћења обновљивих извора енергије и мјера енергијске
ефикасности у јавним објектима, имплементацијом стратешког пројекта „Иновативним умом до ICT паметних школа“ (Паметне
школе 2), програмом унапређења енергијске ефикасности стамбеног сектора и израдом студије енергијске ефикасности и
смањења емисија штетних гасова у ваздух у сектору саобраћаја, израдом SEKAP-a и друге планске документације везане
за енергијску ефикасност те имплементацијом програма унапређења даљинског система гријања. Наведено се очекује да
резултира повећањем укупне површине простора гријаних путем система централног гријања, смањеном потрошњом енергије
у јавним објектима, смањеном емисијом CO2 као резултат примјене обновљивих извора енергије и мјера ЕЕ у јавном и
приватном сектору.
Приоритет се операционализује кроз три мјере чије остварење ће се пратити преко седам индикатора.
Табела 31. Преглед мјера унутар Приоритета 3.2. Повећање енергијске ефикасности

Број школских објеката на којима
је извршена енергетска обнова

МПУЗО

Полазна
вриједност
(2019.)
8

Број утопљених јавних објеката

МПУЗО

276

380

Број укупно замијењених
котлова са котловима на пелет и
топлотним пумпама

МПУЗО

214

380

3.2.2. Унапређење енергијске Број стамбених објеката који су
ефикасности стамбеног и
примијенили мјере енергијске
саобраћајног сектора
ефикасности

МПУЗО

0

500

Удио коришћења енергије из
обновљивих извора енергије у
укупној потрошњи

МПУЗО

Утврдити
почетно стање
након аудита у
2021.

10%

Број градова/општина у којим
се систем даљинског гријања
практикује

МПУЗО

2

5

Снага топлинске енергије
даљинског система гријања којом
се снабдијевају домаћинства и
пословни субјекти

МПУЗО

270 МWth9

340 МWth

Мјера

Приоритет 3.2.

3.2.1. Потицање коришћења
обновљивих извора
енергије и мјера енергијске
ефикасности у јавним
објектима

3.2.3. Проширење мреже
снабдијевања топлотном
енергијом у даљинском
систему гријања

Индикатори

9 Grad Tuzla 220 MWth i Grad Lukavac 50 MWth

Извор

Циљна
вриједност
(2027.)
35
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Приоритет 3.2. Повећање енергијске ефикасности, доприноси остварењу Стратешког циља 3. „Ресурсно
ефикасан и одржив инфраструктурни развој“.
Проведба мјера енергијске ефикасности на свим јавним објектима у надлежности Тузланског кантона резултираће
смањењем потрошње енергије и зависних трошкова. Прецизније, реализацијом мјера ЕЕ допринијеће се
потицању примјене економски исплативих и енергијски ефикасних технологија, материјала и услуга.
Проведбом мјера енергијске ефикасности у стамбеном сектору и саобраћају смањио би се притисак и загађење
ваздуха на подручју Тузланског кантона а изградњом стаза за одрживи транспорт (бициклистичких стаза)
унаприједило би се и здравље грађана Кантона и промовисао би се здрав стил живота.
Обезбјеђењем топлотне енергије из система даљинског гријања обезбиједиће се унапређење квалитета живота
становништва и снабдијевање дијела пословних субјеката на подручју Тузланског кантона у довољним
количинама овог енергента.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 11 - Одрживи градови
заједнице, СДГ 13 - Очување климе и СДГ 15 - Очување живота на Земљи.

* МПУЗО - Министарство просторног уређења и заштите околице Тузланског кантона

ПРИОРИТЕТ 3.3. МОДЕРНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У контексту заштите околиша, саобраћај на подручју Тузланског кантона има значајан утицај на загађење ваздуха, уједно и
околиша. С тим у вези, у циљу смањења локалног загађења које проузрокује транспорт неопходно је радити на повећању нивоа
саобраћајне услуге на подручју Кантона, повећању протока возила, смањења густине саобраћаја. Наведено ће довести до
смањења загађења ваздуха нарочито у урбаним подручјима, али уједно и до повећања привредних активности због проходности
цестовног саобраћаја, повећања техничко-експлоатационе брзине саобраћајне, смањења емисије издувних гасова и повећања
нивоа безбиједности саобраћаја. Што је најважније, изградњом аутоцеста и брзих цеста које повезују Кантон са европским
регионом и магистралних цеста које повезују Тузлански кантон са другим кантонима извршила би се саобраћајна деблокада
Тузланског кантона. Улагање у цестовну инфраструктуру подразумијева изградњу аутоцесте/брзе цесте Тузла-Орашје и брзе
цесте Тузла-Добој и изградњу магистралне цесте према Сарајеву, што је од посебног значаја за Тузлански кантон.
Поред цестовног саобраћаја, улагањем у модернизацију инфраструктуре и проширење капацитета Међународног
аеродрома Тузла, додатно би се утицало на отварање Тузланског кантона ка регијама не само Европе већ и свијета, чиме би
се омогућио брзи транспорт роба и путника ка најудаљенијим дестинацијама Европе и свијета. Улагање у инфраструктуру
аеродрома би подразумијевало изградњу Атрија, уређење приступних авионских стаза, осавремењивање узлетно-слетне писте
и проширење терминала, што ће у коначници довести до повећања броја путника и превезене робе.
Циљ приоритета је да се реализацијом изградње аутоцеста/брзих цеста, магистралних цеста и модернизацијом
Међународног аеродрома Тузла изврши саобраћајна деблокада Тузланског кантона те допринесе унапређењу квалитета
ваздуха, а тиме и заштити околиша на нивоу Тузланског кантона.
Реализација приоритета оствариће се кроз програме изградње аутоцеста/брзих цеста, програме изградње магистралних
цеста, реконструкције, рехабилитације и санације регионалних цеста и модернизације инфраструктуре Међународног
аеродрома Тузла. Наведено се очекује да резултира изграђеним 115 км аутоцеста/брзих цеста, 59 км магистралних цеста,
реализацијом 15 пројеката реконструкције, рехабилитације и санације регионалних цеста (укупно 60,85 км) и проширеним
капацитетима аеродрома са којег ће се превести преко 750.000 путника и преко 5.000 тона робе годишње, и који ће омогућити
сервисирање три базна авиона.
Приоритет се операционализује кроз три мјере чије остварење ће се пратити преко пет индикатора.
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Табела 32. Преглед мјера унутар Приоритета 3.3. Модернизација саобраћајне инфраструктуре
Полазна
Мјера
Индикатори
Извор
вриједност
(2019.)
3.3.1. Изградити мрежу
Изграђено километара
МТТС
0
аутоцеста и магистралних
аутоцесте/ брзе цесте
цеста на подручју
Тузланског кантона
Изграђено километара
МТТС
0
магистралне цесте

3.3.2. Реконструкција,
рехабилитација и санација
мреже регионалних цеста
на подручју Тузланског
кантона

% Реконструисане,
рехабилитоване, саниране и
унапријеђене инфраструктуре
регионалних цеста Тузланског
кантона

3.3.3. Јачати
инфраструктуру ваздушног
саобраћаја

Број базних авиона који се
опслужују на Аеродрому Тузла
Количина робе која се прометује
преко Зрачне луке Тузла (т)

Циљна
вриједност
(2027.)
115

59

МТТС, ЈУ
Дирекција
регионалних
цеста ТК

5,25%

6,25%

МТТС

2

3

МТТС

100

5000

ЈП МАТ

Приоритет 3.3. Модернизација саобраћајне инфраструктуре, доприноси остварењу Стратешког циља 3.
„Ресурсно ефикасан и одржив инфраструктурни развој“.
Изградњом мреже аутоцеста/брзих цеста и магистралних цеста на подручју Тузланског кантона обезбјеђује
се саобраћајна деблокада Тузланског кантона и повезивање Тузланског кантона са европским коридорима.
Имплементација пројекта изградње аутоцесте/брзе цесте Тузла-Орашје и Тузла-Добој и једног пројекта
изградње магистралне цесте према Сарајеву унаприједиће повезаност Тузланског кантона са другим центрима
у БиХ.
Изградњом мреже регионалних цеста на подручју Тузланског кантона обезбиједиће се саобраћајна деблокада
Тузланског кантона према другим кантонима и квалитетније интерно повезивање појединих дијелова
Тузланског кантона.
Изградњом додатне инфраструктуре на Аеродрому Тузла створиће се предуслови за повећање броја летова,
самим тиме повећање броја превезених путника, и успоставе континуираног Cargo саобраћаја, што директно
утиче на свеукупни развој Тузланског региона, али и шире.
Детаљна разрада мјера дата је у Прилогу 3 документа.
Овај приоритет и припадајуће мјере у складу су са циљевима одрживог развоја: СДГ 9 - Индустрија иновације
и инфраструктура.

* МТТС - Министарство трговине, туризма и саобраћаја Тузланског кантона
**ЈП МАТ – Јавно предузеће Међународни аеродром Тузла

4. СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ
Успјешној имплементацији Стратегије развоја Тузланског кантона допринијеће и имплементација седам стратешких
пројеката као интервенција највећег значаја за остварење стратешких циљева. Стратешки пројекти имају вишеструки ефекат
на развој Тузланског кантона. Резултати стратешких пројеката требају да допринесу позитивном утицају на побољшање
квалитета живота грађана те да омогуће одрживи раст и развој. Очекивани износи стратешких пројеката (Изградња Кампуса
Универзитета у Тузли, Заштита акумулације језера Модрац – I Фаза, Успостава Центра ургентне медицине при ЈЗУ УКЦ
Тузла, Формирање научно-технолошких паркова у Тузли и Живиницама) чије финансирање се предвиђа средствима буџета
Тузланског кантона и другим изворима укључени су у индикативни финансијски оквир, док очекивани износи стратешких
пројекта изградње мреже аутоцеста/брзих цеста на подручју Тузланског кантона (изградња аутоцесте/брзе цесте Тузла-БрчкоОрашје (ријека Сава), као дијела аутоцесте/брзе цесте Сарајево-Тузла-Београд, изградња брзе цесте Зворник-Тузла-Добој,
изградња дионице магистралне цесте М18 Шићки Брод-Кладањ), чије финансирање се предвиђа из буџета Федерације БиХ
нису укључени у износ индикативног финансијског оквира.

Broj 9 - Strana 1056

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Petak, 4. juni 2021. god.

Уз наведених седам стратешких пројеката за Тузлански кантон идентификовано је додатних десет кључних стратешких
пројеката садржаних у мјерама којима се реализују приоритети и стратешки циљеви. Кључни стратешки пројекти су
интервенције од великог значаја које се имплементирају у оквиру мјере. Очекивани износи за финансирање кључних
стратешких пројеката садржани су у износима мјера представљених у индикативном финансијском оквиру.
Имплементација свих идентификованих пројеката, нарочито у дијелу реализације буџетских средстава, ће у великој мјери
зависити од ефеката пандемије, као и јачине њеног утицаја на економију, стога и у овом дијелу истичемо висок ниво ризика
по остварење пројицираних износа.
У наставку дајемо кратак опис, очекиване ефекте и индикативни финансијски оквир за седам стратешких пројекта као
интервенција највећег значаја за остварење стратешких циљева и десет кључних стратешких пројеката као интервенција од
значаја за остварење мјера.

4.1. СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ
Стратешки пројекат 1. Изградња аутоцесте/брзе цесте Тузла-Брчко-Орашје (ријека Сава), као дијела
аутоцесте/брзе цесте Сарајево-Тузла-Београд
Влада Тузланског кантона је 2000. године препознала важност изградње аутоцесте/брзе цесте Тузла-ријека Сава у контексту
унапређења друштвено-економског развоја Тузланског кантона и БиХ преко побољшања транспортне инфраструктуре.
Интензивна изградња стамбених и привредних објеката дуж магистралне цесте М18 са великим бројем прикључака, праћена
интензивним растом саобраћајног протока возила, дјеловала је на пад нивоа саобраћајне услуге, тј. довела је до смањења
дозвољене брзине вожње, смањења нивоа безбиједности учесника у саобраћају и општег погоршања саобраћајне ситуације.
Влада Тузланског кантона и Министарство промета и комуникација је 2000. године након проведеног јавног конкурса провела
израду прелиминарне студијске документације за пројекат изградње аутопута Тузла-ријека Сава. Године 2001. урађена је
Студија избора трасе аутопута Тузла-ријека Сава уз вишекритеријску анализу (мултикритеријска анализа). Године 2007. ЈП
Цесте Федерације БиХ су покренуле иницијативу да се уради Саобраћајна студија на релацији ријека Сава (Орашје) - Шићки
Брод - Живинице, гдје је закључак студије био да су спроведена истраживања показала да постојећа цестовна инфраструктура
на релацији ријека Сава (Орашје) - Шићки Брод - Живинице не задовољава како садашње тако ни будуће потребе саобраћајне
тражње. Резултати проведених истраживања показују да је неопходно наставити са активностима задовољавања постојећих и
очекиваних саобраћајних потреба. Током 2011. године ЈП Цесте Федерације БиХ провеле су активности израде сета студијскопројектне документације која обухвата три документа: Студију изводљивости аутопута ријека Сава (Орашје) - Тузла (Шићки
Брод), Идејни пројекат аутопута ријека Сава (Орашје) - Тузла (Шићки Брод) и Студију утицаја на околиш аутопута ријека
Сава (Орашје) – Тузла (Шићки Брод). Планом рада ЈП Аутоцесте Федерације БиХ за 2020. годину планирано је провођење
активности израде идејног и главног пројекта аутоцесте Тузла-Брчко-Орашје, након чега ће се приступити утврђивању
финансијске конструкције за пројекат аутоцесте Тузла-Брчко-Орашје. За наведени пројекат раније су урађене Студије
изводљивости, те друге студије у којима је учествовао или био носилац Рударско-геолошки факултет у Тузли, са наведеним
активностима је почело далеке 1997. године.
Пројекат се односи на изградњу аутоцесте/брзе цесте Тузла-Брчко-Орашје (ријека Сава), као дијела аутоцесте/брзе цесте
Сарајево-Тузла-Београд у дужини од 61,00-65,00 км у зависности од изабране варијанте трасе.
Очекивани ефекат: Изградњом аутоцесте/брзе цесте на подручју Тузланског кантона обезбиједиће се саобраћајна
деблокада Тузланског кантона и повезивање Тузланског кантона са европским коридорима, првенствено са аутопутем А1.
На овај начин ће се отворити цестовни саобраћај према кључним земљама регије и Европе омогућити ће бржи проток роба,
услуга и путника а самим тиме и бржи привредни развој Тузланског кантона. Очекује се да аутоцеста/брза цеста Тузла-БрчкоОрашје почне са изградњом до 2027. години у дужини од 65 км.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 800.000.000 КМ, и финансира се у потпуности из
осталих извора финансирања, односно буџета Федерације БиХ, буџета ЈП “Аутоцесте ФБИХ”, кредитних средстава од
међународних кредитних институција и других извора.

Стратешки пројекат 2. Изградња брзе цесте Зворник-Тузла-Добој
Изградња брзе цесте Зворник-Тузла-Добој се планира са двије коловозне траке са по двије саобраћајне траке уз регулацију
корита ријеке Спрече. На овај начин би се обезбиједила квалитетна саобраћајна веза Тузланског кантона са Добојем
и аутопутем Vц са једне стране и Зворником и Републиком Србијом са друге стране. Упоредна регулација корита ријеке
Спрече уз изградњу ове модерне саобраћајнице би ријешила један од највећих проблема општина/градова који гравитирају
току ријеке Спрече, обезбиједила би се значајна површина сада плавног подручја за развој пољопривреде, формирање нових
индустријских зона, даљи развој и ширење градова Лукавац, Грачаница и Добој Исток. Примарна намјена ове цесте је да се
планирани мултимодални терминал Тузла повеже са мрежом аутоцеста и брзих цеста у Федерације БиХ. Додатно оправдање
за планирање оваквог пројекта, лежи у чињеници да је у TEN-T мрежу, уврштен коридор постојеће цесте М4 Добој-ТузлаЗворник, уз препоруку да се правци на TEN-T мрежи планирају као саобраћајнице вишег ранга. Побољшана комуникација
у овом коридору омогућавала би адекватно повезивање Тузле и Бања Луке квалитетном цестовном комуникацијом у оквиру
цјелокупног развоја назначене TEN-T мреже. Источни крак ове комуникације од Дубрава према Међашима треба планирати у
контексту регионалног повезивања са регијама у сусједној Србији.
Очекивани ефекат: Изградњом брзе цесте Зворник-Тузла-Добој на подручју Тузланског кантона обезбиједиће се
саобраћајна деблокада Тузланског кантона и према Републици Србији, као и повезивање Тузланског кантона са Vц коридором,
који води ка земљама ЕУ и ка југу БиХ. На овај начин ће се отворити цестовни саобраћај према кључним земљама регије,
Европе али и дијелова БиХ, те ће омогућити бржи проток роба, услуга и путника према овим дестинацијама а самим тиме и
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бржи привредни развој Тузланског кантона. Очекује се да брза цеста Зворник-Тузла-Добој почне са изградњом до 2027. године
у дужини од 50 км.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 800.000.000 КМ и финансира се у потпуности из
осталих извора финансирања, односно буџета Федерације БиХ, буџета ЈП “Аутоцесте Федерације БИХ”, кредитних средстава
од међународних кредитних институција и других извора.

Стратешки пројекат 3. Изградња дионице магистралне цесте М18 Шићки Брод-Кладањ
Изградњом дионице магистралне цесте М18 Шићки Брод-Кладањ обезбиједило би се знатно побољшање стања постојеће
мреже цеста којим се Тузлански кантон повезује са осталим дијеловима Босне и Херцеговине, те би се обезбиједила бржа
и боља веза Тузланског кантона са главним градом Босне и Херцеговине, те осталим дијеловима БиХ. Поред наведеног,
обезбиједиле би се велике могућности за убрзан развој ваздушне луке Међународни аеродром Тузла, те коришћење наведене
ваздушне луке за потребе шире популације која гравитира у и ван пројектног подручја магистралне цесте М18 ТузлаСарајево. Ако се узме у обзир да магистрална цеста М18 повезује Тузлански кантон преко Зеничко-добојског кантона са
Сарајевским кантоном, те да представља најчешће коришћену путну комуникацију од стране грађана и привредника, јасно
се види да би изградњом дионице магистралне цесте М18 Шићки Брод-Кладањ (граница Тузланског кантона) биле повезане
најразвијеније и најмногољудније регије на подручју Федерације Босне и Херцеговине. Укупна дужина дионице магистралне
цесте М18 Шићки Брод-Кладањ (граница Тузланског кантона) износи око 58,80 км. Поддионице: Шићки Брод-Ђурђевик 17,30
км; Ђурђевик-Ступари 10,67 км; Ступари-Брлошки поток 4,53 км; Брлошки поток-Витаљ 7,30 км; Витаљ-Кладањ 5,80 км;
Кладањ-Подпакленик 13,20 км.
Како би се постигао пуни ефекат (смањило вријеме путовања од Тузле до Сарајева са 2,5 сата на 1,5 сат и повећала
безбиједност учесника у саобраћају), потребно је наставити са модернизацијом и изградњом овог важног цестовног правца
према Тузли и Сарајеву.
Очекивани ефекат: Изградњом и модернизацијом магистралне цесте М18 значајно би се смањило вријеме путовања
између Тузле и Сарајева, те осталих мјеста која се повезују овом важном цестовном комуникацијом. Поред смањења времена
путовања, повећао би се ниво услуге, повећао би се степен безбиједности учесника у саобраћају, смањила би се емисија
штетних гасова из моторних возила и тиме би се обезбиједио бољи квалитет живота грађана који егзистирају на подручју
утицаја овог важног цестовног правца. Очекује се да се дионица магистралне цесте М18 Шички Брод-Кладањ (граница
Тузланског кантона) изгради до 2027. године у дужини од 59 км.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 616.000.000 КМ, и финансира се у потпуности из
осталих извора финансирања, односно буџета Федерације БиХ.

Стратешки пројекат 4. Изградња Кампуса Универзитета у Тузли
Стратешки пројекат Изградња Кампуса Универзитета у Тузли поред задовољења просторних стандарда ЈУ Универзитет у
Тузли треба подићи ниво квалитета студирања, истраживања и науке, пружити могућност грађанима да уживају корист високог
образовања цијели живот. Скупштина Тузланског кантона својим закључком затражила је од Владе Тузланског кантона да
Изградњу Кампуса прогласи стратешким пројектом од посебног значаја за Тузлански кантон, те предузме неопходне радње
за покретање реализације овог генерацијског пројекта. Влада Федерације БиХ је Одлуком бр. В 957/10 од 14.12.2010. године
Универзитету у Тузли додијелила бившу Касарну „Хусеин капетан Градашчевић“ са 61 објектом, површине цца 70.000,00 м2
и земљиште површине цца 41 ха, за изградњу Кампуса Универзитета. Наведени простор је намијењен за изградњу Кампуса
Универзитета, те је у протеклом периоду израђено и усвојено идејно рјешење Кампуса као стратешке одреднице развоја
Универзитета. Реализација наведеног пројекта представља изузетно комплексан задатак који ће захтијевати синергијско
дјеловање Универзитета и окружења, првенствено оснивача (Владе Тузланског кантона), али уже и шире друштвено-политичке
заједнице, те привредних субјеката.
Очекивани ефекти: Реализација овог пројекта омогућиће потпуно задовољење просторних стандарда високог образовања,
подићи квалитет услова студирања, боравка студената и универзитетског особља, а изградњом Универзитетског научнотехнолошког парка биће обезбијеђени услови за основна, примијењена и развојна истраживања чиме ће се унаприједити
развој науке, технологије и високог образовања, потаћи сарадња с привредом и окружењем и тако допринијети интегрисаном
развоју Кантона.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта ће бити утврђена у процесу израде планско-пројектне
документације, а у седмогодишњем периоду очекује се финансирање из буџета Тузланског кантона у износу од 14.000.000
КМ, а 16.000.000 КМ из других извора финансирања (властита средства, јавно-приватна партнерства, буџет Федерације
БиХ, средства од ЕУ и међународних истраживачких пројеката, донације, кредитна средства уз гаранције Владе Тузланског
кантона).

Стратешки пројекат 5. Заштита акумулације језера Модрац – I Фаза
Акумулација Модрац је највећи и најзначајнији вишенамјенски водни објекат у Тузланском кантону, Федерације БиХ и
БиХ. Површина слива од 1.189 км2 већим дијелом припада Федерацији БиХ (992,01 км2), док је преостали дио у Републици
Српској. Дио слива који припада Федерацији БиХ административно припада градовима и општинама Лукавац, Живинице,
Тузла, Бановићи, Калесија, Кладањ и Сапна, и насељен је са око 500.000 становника. Такођер, у сливу акумулације лоцирано је
више десетака привредних објеката. Све комуналне и индустријске отпадне воде у сливу акумулације испуштају се углавном
без икаквог пречишћавања у површинске водотоке. Посљедица наведеног стања јесте изузетно лош квалитет воде акумулације,
који по већини параметара не одговора законским максималним дозвољеним концентрацијама. Након реализације активности
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изградње постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода у Живиницама, сљедећа активност коју треба реализовати
у оквиру комплетне заштите на подручју слива, јесте изградња система за одводњу отпадних вода у насељима на обали
акумулације гдје практично не постоје канализациони системи, као и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода,
прије њихове диспозиције директно у воду акумулације.
Очекивани ефекти: Позитиван утицај на природни околиш огледа се у побољшању квалитета воде акумулације Модрац,
као највећег и најзначајнијег вишенамјенског водног ресурса у Федерацији БиХ и БиХ. Индиректно, пројекат има утицај
на повећање социјалне укључености и повећање запослености, јер се побољшањем квалитета воде акумулације отварају
могућности за развој туризма и спорта, као и побољшање јавне водоопскрбе захватом воде из акумулације. Очекивани резултати
имплементације пројекта су да је проценат покривености становништва које гравитира језеру Модрац канализационим
системима најмање 80% и да се сви параметри квалитета воде налазе у прихватљивим референтним вриједностима.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 17.000.000 КМ, и очекивања су да се пројекат у
наредних седам година у потпуности финансира из средстава развојних фондова ЕУ.

Стратешки пројекат 6. Успостава Центра ургентне медицине при ЈЗУ УКЦ Тузла
Пројекат се односи на рјешавање проблема организације пружања хитне медицинске помоћи у стањима када су пацијентима
угрожени животи или здравље, на начин да се обезбиједи простор у којем би пружање свих услуга, које захтијева збрињавање
хитних стања у медицини, било организовано на једној локацији. То ће у значајној мјери унаприједити квалитет и ефикасност
у пружању ове врсте услуга. Поред тога, пројектом ће се ријешити и проблем магацинског простора за складиштење лијекова
и медицинских средстава у болничкој апотеци, те значајно проширити просторни капацитети који се користе за пружање
амбулантних услуга. Пројектом је предвиђен и простор за велики ресторан за особље УКЦ-а Тузла и друга лица. Такођер,
изградњом вишеспратне гараже, ријешио би се проблем ограничених капацитета за паркирање возила и у значајној мјери би
се растеретио и саобраћај у мировању и саобраћај у кретању у кругу УКЦ-а Тузла.
Очекивани ефекти: Очекивани ефекти пројекта огледају се у ојачаним капацитетима здравствених установа да брзо
и ефикасно збрину ургентна стања у области здравства, како у нормалним условима тако и у случајевима катастрофа,
ванредних ситуација и епидемија, чиме се директно утиче на побољшање нивоа здравствене заштите али и квалитета живота
на Тузланском кантону. Очекивани резултат пројекта је формиран и опремљен Центар ургентне медицине при ЈЗУ УКЦ Тузла.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 40.000.000 КМ, од чега се очекује финансирање из
буџета Тузланског кантона у износу од 30.000.000 КМ, а 10.000.000 КМ из других извора финансирања (буџет Федерације
БиХ, средства од ЕУ и међународних истраживачких пројеката, донације, кредитна средства развојних банака).

Стратешки пројекат 7. Формирање научно-технолошких паркова у Тузли и Живиницама
Основни циљ оснивања научно-технолошких паркова је обједињавање привредних и интелектуалних ресурса Тузланског
кантона у једну цјелину, како би се побољшали и унаприједили тренутни услови пословања компанија и знање сконцентрисало
на једном мјесту. Сврха формирања научно-технолошких паркова у Тузли и Живиницама јесте: јачање сарадње постојећих
компанија из области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) на реализацији већих пројеката, које компаније
појединачно не би могле да изведу; развој потребне инфраструктуре за лакше пословање компанија, привлачење великих
страних компанија у Тузлански кантон; развој факултета и универзитета у региону у складу са развојем ИКТ-а, запошљавање
већег броја младих стручњака; као и њихов останак у Тузланском кантону, развој људских ресурса; подстицање иновација и
стварање економски повољног окружења; стимулисање оснивања и финансирања нових предузећа; успостављање економије
засноване на знању и иновацијама; итд.
Очекивани ефекти: Имплементација овог пројекта ће имати вишеструке мултиплицирајуће ефекте а прије свега омогућиће
бољу комуникацију и сарадњу академске заједнице и научног рада са реалним сектором, омогућавајући лакши приступ
привредника научним иновацијама и квалитетнијем стручном кадру, посебно из области информационо-комуникационих
технологија, не занемарујући и остале секторе привредног развоја. Поред директног утицаја на економски развој Кантона,
имплементација пројекта ће имати утицај и на развој образовања, као и нових креативних идеја о јачању економске активности
уз одрживо управљање природним ресурсима. Очекивани резултат пројекта су формирана два научно-технолошка парка на
подручју Тузланског кантона (Тузла и Живинице).
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројеката ће бити утврђена на основу израђене планско-пројектне
документације, а у седмогодишњем периоду очекује се финансирање из буџета Тузланског кантона у износу од 2.000.000 КМ,
а остало из других извора финансирања (буџет града Живинице, властити приходи Универзитета у Тузли, јавно-приватна
партнерства, буџет Федерације БиХ, средства од ЕУ и међународних истраживачких пројеката, донације, кредитна средства
уз гаранције Владе Тузланског кантона).

4.2. КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ
Кључни стратешки пројекат 1. Иновативним умом до ICT паметних школа (Паметне школе 2) (веза са
М3.2.1.)
„Иновативним умом до ICT паметних школа” или скраћено „Паметне школе 2” је прекогранични пројекат који се
имплементира у оквиру INTERREG IPA CBC програма прекограничне сарадње Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора
2014.-2020. и припада пројектима приоритетне осе “Заштита околиша и природе, побољшање превенције ризика и промоција
одрживе енергије и енергијске ефикасности”. Пројекат ће допринијети остваривању одрживог и угљен-неутралног енергетског
система у пројектној регији, а имплементирају га Центар за развој и подршку ЦРП Тузла, Тузлански кантон и Бродско-посавска
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жупанија (ХР). Главне активности којима ће се пројекат бавити у периоду од 27 мјесеци су: 1) Енергетска обнова 33 школска
објекта у пројектном подручју, од чега је 18 објеката у Тузланском кантону; 2) Имплементација иновативних едукативних
метода, у циљу проширења знања ученика о потрошњи енергије, енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије;
3) Прекогранично 4-мјесечно такмичење основних и средњих школа у пројектном подручју у уштеди енергије (примјеном
не-инвестиционих метода, тј. промјеном понашања), при чему ће свака од двије школе побједнице (једна у Бродско-посавској
жупанији и једна у Тузланском кантону) као награду добити инсталирање централизованог система управљања енергијом
(CEMS); 4) Два 4-дневна семинара за обуку енергетских менаџера за кључне запосленике 33 школе које ће бити енергијски
обновљене, оба са прекограничним учешћем.
Очекивани ефекти: Пројектом ће се произвести 6.217.693 кWх обновљиве енергије, направити уштеде од 4.217.693 кWх
енергије у 33 енергијски обновљена школска објекта, допринијети смањењу емисије CO2 у количини од 1.834 т, те омогућити
креирање зелених радних мјеста од 1.535 човјек-мјесеци.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 3. 629.639,23 КМ од чега је суфинансирање из буџета
Тузланског кантона 298.825,85 КМ. Европска унија учествује у суфинансирању пројекта са 3.085.193,33 КМ (85%), док остали
извори финансирања који долазе од пројектних партнера износе 245.620,05 КМ.

Кључни стратешки пројекат 2. Оснивање јавних предшколских установа у Калесији, Сапни, Теочаку и
Челићу (веза са М2.1.1.)
Стратешки пројекат оснивања јавних предшколских установа у Калесији, Сапни, Теочаку и Челићу има за циљ омогућити
смјештај дјеце предшколске доби запослених и незапослених родитеља у предшколске установе ради одгоја, образовања те
бриге о дјеци. С обзиром да на подручју ових општина не постоје предшколске установе, на овај начин би се повећао обухват
дјеце предшколским одгојем, што је изузетно важно за развој дјеце. Анализе указују да обухват свим видовима ПОО-а и
образовања у Босни и Херцеговини износи 14,26% популације од 0-6 година (у чему дјеца испод три године старости учествују
са 9,5% од укупног броја обухваћене дјеце). С друге стране обухват дјеце предшколским одгојем у доби од 4-6 година износи
високих 93%. Научна истраживања у областима педагогије и психологије потврђују да су дугорочни позитивни ефекти раног
институционалног обухвата дјеце ПОО-м сљедећи: повећање образовних резултата у школи који су мјерљиви чак до завршетка
средње школе; мање напуштања школе и процеса образовања; значајно смањење социоекономске неједнакости; мање
специјалних образовних програма у каснијем школовању (за дјецу са потешкоћама у учењу и развоју); побољшање говора,
писмености, самоконтроле, понашања, емотивних вјештина, математичких способности, самопоуздања, прилагођавања
новим социјалним условима, итд. Највећи ефекат предшколских програма за дјецу од 3-5 година је у когнитивном домену.
Управо овим пројектом ће се омогућити потицајно развојно окружење за дјецу (укључујући и дјецу са тешкоћама у развоју као
и дјецу рањивих категорија) и у оним срединама Тузланског кантона гдје то до сада није било присутно. Пројекат ће омогућити
и родитељима да своју будућност и професионални развој планирају у овим мјестима живљења, чиме ће се подићи квалитет
живота а тиме у утицати на њихов останак у наведеним мјестима.
Очекивани ефекти: Унапређењем услуга предшколског одгоја у општинама Тузланског кантона које до сада нису имале
овај вид услуга ће се дјеци омогућити квалитетнија припрема за школу, а тиме и бољи резултати током основног и средњег
образовања. Мјера ће олакшати родитељима да своју будућност и професионални развој планирају у наведеним општинама,
чиме ће се подићи квалитет живота, али и позитивно утицати на демографске токове унутар Тузланског кантона.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 2.000.000 КМ, а у седмогодишњем периоду очекује се
финансирање из буџета Тузланског кантона у износу од 700.000 КМ, а 1.300.000 КМ из других извора финансирања (средства
општина, буџет Федерације БиХ, средства од ЕУ и међународних истраживачких пројеката, донације).

Кључни стратешки пројекат 3. Израда просторног плана за подручје Тузланског кантона за период 2026.2046. година (веза са М3.1.1.)
Планско уређење простора је предуслов за очување простора као општег добра и као такво нужно га је заштитити
доношењем планских докумената, којим би се дефинисало коришћење, заштита и управљање простором. С обзиром да
постојећи Просторни план Тузланског кантона истиче 2025. године, неопходно је приступити припремама и изради новог
стратешког документа који се односи на просторно планирање, односно израду Просторног плана за подручје Тузланског
кантона за период 2026.-2046. година, као и израду развојних и детаљних планских докумената у саставу Просторног плана
Тузланског кантона, у складу са Законском о просторном уређењу и грађењу. У оквиру пројекта неопходно је утврдити
постојеће и планиране намјене коришћења земљишта Тузланског кантона као што су: грађевинска земљишта, привредне зоне,
инфраструктурни системи, пољопривредно и шумско земљиште, културно-историјски и туристички потенцијали, природне
вриједности, подаци о заштити околиша, подаци о минералним сировинама и експлоатационим пољима, клизиштима и
степену стабилности терена и другим подацима унутар Просторног плана Тузланског кантона.
Очекивани ефекти: Управљањем простором остварују се услови за одрживи економски и друштвени развој, као и
за адекватну и ефикасну заштиту околиша, односно рационално коришћење природних и историјских добара на начелу
интегралног приступа у планирању простора. Обзиром да основу планирања интегрисаног развоја Тузланског кантона чини
Просторни план, израдом Просторног плана за период 2026.-2046. година обезбиједиће се континуитет у квалитетном и
одрживом планирању развоја Тузланског кантона, у свим његовим секторима развоја (економском, друштвеном и одрживом
инфраструктурном развоју).
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 750.000 КМ, и финансира се у потпуности из буџета
Тузланског кантона.
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Кључни стратешки пројекат 4. Успостављање јединственог информационог система (ГИС-а) на подручју
Тузланског кантона (веза са М3.1.1.)
Циљ пројекта је успостављање и одржавање јединственог веб географско-информационог система (ГИС-а) као подршка
развоју Тузланског кантона, у складу са законском обавезом усклађивања домаћег законодавства са INSPIRE директивама
ЕУ. Активности на успостави пројекта узеће сви носиоци надлежни за поједине тематске групе просторних података (сва
кантонална министарства и њихове управне организације). У реализацију пројекта биће укључено Министарство просторног
уређења и заштите околице Тузланског кантона као носилац припреме пројекта, те изабраним носиоцом израде пројекта.
Пројекат је од општег друштвеног значаја, а повратни показатељи ће бити видљиви кроз побољшање протока информационе
масе. Дакле, поврат инвестиције је индиректан, а очитује се у бржем развоју опште друштвеног и привредно-економског
развоја Тузланског кантона. Данашњи трендови везани за широку расположивост геоинформација имају директан утицај на
квалитет рада свих организација, а поготово управних и оних које се баве пружањем услуга грађанима, а пројекат би омогућио
централизацију података и транспарентну презентацију свих података путем Интернета.
Пројекат је значајан због све веће потребе за приступом расположивим геоинформацијама од стране свих службеника
и осталих субјеката унутар законодавне и извршне власти. То ће се постићи кроз централизацију података и увођењем
јединствене методологије геоинформационе технологије у свим организацијама, која ће побољшати интеракцију службеника
у смислу међусобне размјене информација, порука и задатака те резултирати бржем доношењу одлука у захватима у простору.
Очекује се модерна online интерактивна WEB GIS апликација са user-friendly корисничким интерфејсом, претраживање и
анализа података по различитим параметрима путем упита али на различитим корисничким нивоима.
Реализацијом пројекта омогућиће се бржи приступ подацима о коришћењу земљишта Тузланског кантона, као што су
подаци о: грађевинском земљишту, привредним зонама, инфраструктурном систему, пољопривредном и шумском земљишту,
културно-историјским и туристичким потенцијалима и природним вриједностима, демографским подацима, административним
границама, заштити околиша, али и подацима о покривености земљишта експлоатационим пољима, клизиштима и степену
стабилности терена, а све у интеграцији са подацима катастра.
Очекивани ефекти: Реализацијом пројекта омогућио би се свим потенцијалним инвеститорима приступ врло битним
информацијама о одабиру локације или катастарске парцеле за градњу производног погона, свим информација које се односе
на то да ли је предметна парцела у планским документима предвиђена као грађевинско земљиште, да ли има ограничавајућих
фактора на локацији, као што су клизишта, поплавна подручја, или пак да ли је на локацији просторно-планским документима
планирана нека друга намјена. Све наведено чини пословно окружење повољно за нова улагања, а самим тиме и развој
привреде. Очекивани резултат је да ГИС систем постане функционалан до 2027. године.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 700.000 КМ, и финансира се у потпуности из буџета
Тузланског кантона.

Кључни стратешки пројекат 5. Изградња система даљинског гријања у граду Живинице (веза са М3.2.2.)
Рјешавање проблема гријања у градовима и општинама Тузланског кантона те економичност искоришћења енергије
намеће се као обавеза цјелисходног рјешавања снабдијевања топлотном енергијом многих градова у БиХ па тако и Живиница.
Уз веома примјетан раст и развој града Живинице на свим пољима, постоје два значајна инфраструктурна проблема,
водоснабдијевање и топлификација града и приградских насеља, још увијек су неријешени. Осим утицаја “великих” загађивача
са сусједних градова/општина (Тузле и Лукавца), у градској зони Живиница су лоцирани бројни загађивачи. У вези са разним
могућностима снабдијевања града топлотном енергијом, у данашњим условима је најцјелисходније централно снабдијевање
топлотном енергијом из постројења за које се према релевантним критеријима покаже да је најпогодније између свих опција
које се имају на располагању. На основу претходног договора се почетком 2002. године приступило потписивању Протокола
као почетног акта за реализацију заједничког пројекта „Топлификација градова Тузле, Лукавца и Живиница“. На основу
потписаног Протокола Општина Живинице је дефинисала почетни конзум који би задовољио Живинице за наредни период
од 20 до 25 година, а уједно се одговарајућим анализама дошло до податка о максимално предвиђеном конзуму од 70 МW. У
марту 2005. године урађен је Инвестициони програм са економском обрадом, Пројекта топлификације града Живиница (без
обраде секундарног дијела), док је 2011. године израђена студија предизводљивости топлификације града Живиница.
Овај пројекат има намјеру да извођењем потребних радова покрене етапну реализацију пројеката како би се за становништво
и пословне субјекте града Живинице обезбиједила потребна топлотна енергија дистрибуирана из Термоелектране Тузла.
Како би се постигао постављени циљ, овај пројекат обухвата више сродних и међусобно повезаних група активности, и то:
спровођење јавне набавке радова за проведбу изградње система даљинског гријања за град Живинице; извођење и надзор над
извођењем радова изградње магистралног вреловода дужине 10,5 км и капацитета 45 МW; извођење и надзор над извођењем
радова изградње секундарне дистрибутивне мреже у граду Живинице.
Очекивани ефекти: Обезбјеђењем топлотне енергије из система даљинског гријања обезбиједиће се унапређење
квалитета живота становништва и снабдијевање дијела пословних субјеката у граду Живинице довољним количинама овог
енергента. Такођер ће се смањити огроман притисак на ваздух односно умањиће се загађење ваздуха које у зимским мјесецима
достиже и вриједности које су означене као високо нездраве за боравак људи.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 10.000.000 КМ, и очекивања су да се пројекат у наредних
седам година финансира из буџета Тузланског кантона у износу од 1.000.000 КМ, док се из средстава електропривреде, града,
УНДП, Фонда за заштиту околиша очекује финансирање у износу од у висини од 9.000.000 КМ.

Кључни стратешки пројекат 6. Business Start Up Fond Тузланског кантона (веза са М1.1.2.)
Стратешки пројекат Business Start UP Fond Тузланског кантона креиран је с циљем обезбјеђења лакшег приступа капиталу
за покретање пословних подухвата, што се наглашава као једна од највећих препрека у развоју предузетништва у Босни и
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Херцеговини. Пројекат обухвата успоставу грант шеме и кредитно-гарантне линије за нове пословне подухвате за лица са
подручја Тузланског кантона, те провођење програма унапређења предузетничких вјештина (путем едукација, менторских
програма, савјетодавних састанака и сл.) у циљу стварања услова за самозапошљавање и покретање нових пословних
подухвата.
Пројектом је планирана реализација пословних едукација из неколико области које су од значаја за покретање и развој
властитог пословног подухвата, са акцентом на припрему пословних планова. Најбоље оцијењене пословне идеје, добивају
грант и кредитна финансијска средства за покретање и опремање властитог пословног подухвата, те финансијска средства
за суфинансирање властитог и новог запошљавања. Као додатни аспект пројекта истиче се и програм подршке опстанку
нових пословних подухвата, који обухвата креирање маркетиншке подршке у циљу обезбјеђења видљивости нових
пословних подухвата на тржишту Тузланског кантона, те менторска подршка која ће новим предузетницима бити пружена
у циљу опстанка пословних подухвата. Пројекат обухвата снажне активности промоције, те успостављање партнерства
са Економским факултетом на реализацији програма едукације и припреме пословних планова, са Удружењем NERDA на
реализацији кредитно-гарантне линије те са ЈУ Службом за запошљавање Тузланског кантона на анимирању учесника и
обезбјеђењу средстава за суфинансирање пореза и доприноса новозапослених лица. Такођер ће се успоставити сарадња са
субјектима предузетничке инфраструктуре, коморама и удружењима привредника са подручја Тузланског кантона како би
њихови представници били укључени у програм едукација и својим знањем и искуствима допринијели квалитету пројекта.
Очекивани ефекти: Пројекат доприноси развоју предузетничког духа и унапређењу предузетничких вјештина и знања,
те се његовом имплементацијом директно утиче на повећање запослености становништва и повећање броја субјеката мале
привреде на Тузланском кантону. Пројекат, такођер, доприноси бољој сарадњи између јавне управе, образовних институција,
невладиног и привредног сектора, што у коначници утиче и на унапређење квалитета јавних услуга и имплементације
заједничких активности и пројеката између јавног и приватног сектора.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта за период 2021.-2027. година износи 2.475.000 КМ, од
чега ће 375.000 КМ бити потребно планирати у виду грант средстава из буџета Тузланског кантона, 1.500.000 КМ у виду
субвенционираних кредитних средстава, 375.000 КМ за суфинансирање запошљавања од стране Федералног завода за
запошљавање, те ће се настојати обезбиједити додатна средства из донаторских извора у висини од 500.000 КМ за финансирање
менторских услуга и промотивних активности нових пословних подухвата.

Кључни стратешки пројекат 7. Јачање административних капацитета у циљу проведбе пројеката по
моделу јавно-приватног партнерства (веза са М1.1.4.)
Кантонална и локалне власти Тузланског кантона препознале су модел јавно-приватног партнерства као један динамичан
развојни процес који може послужити као ефикасно средство за успостављање сарадње између јавног и приватног сектора
на реализацији развојних пројеката, а у сврху унапређења квалитета живота становника Тузланског кантона и доприноса
цјелокупном привредном развоју Кантона. У ситуацији када су буџетска средства ограничена или недоступна, имплементација
пројеката по моделу ЈПП-а омогућава привлачење страних и домаћих инвестиција и стварања основе за већи замах у области
значајнијих инфраструктурних развојних пројеката на простору Кантона. С обзиром да нова ЕУ инвестициона политика
подстиче инвестиције приватног сектора, неопходно је побољшати знање и капацитете у овој области, те размијенити искуства
са партнерима из ЕУ који су успјешно имплементирали ЈПП пројекте. Министарство привреде Тузланског кантона је у оквиру
израде првог Збирног прегледа потенцијалних ЈПП пројеката идентификовало више од 40 потенцијалних ЈПП пројеката са
локалног и кантоналног нивоа чија је укупна вриједност близу 340 милиона конвертибилних марака, те је у циљу њихове
успјешне имплементације неопходно даље јачање административних капацитета у Тузланском кантону.
Пројекат јачања административних капацитета у Тузланском кантону обухвата активности на упознавању са
институционалним оквиром и праксом у области јавно-приватног партнерства у државама чланицама ЕУ, размјени искустава
у подручју идентификације потенцијалних пројеката, активном учествовању у процесу припреме и уговарања пројеката по
моделу ЈПП, те би од стране експерата из држава чланица ЕУ била извршена процјена институционалног оквира за ЈПП у
Тузланском кантону, у циљу давања препорука и даљег унапређења оквира за реализацију инвестиција по моделу ЈПП-а.
Очекивани ефекти: Пројекат доприноси јачању административних капацитета кантоналних и локалних јавних тијела,
усвајању нових вјештина и знања, те креирању алата у циљу квалитетније припреме и проведбе пројеката по моделу ЈПП-а.
Реализацијом пројекта омогућиће се обезбјеђење средстава за приоритетне инфраструктурно-развојне пројекте од значаја за
Тузлански кантон. Пројекат директно доприноси креирању административних предуслова за привлачење нових инвестиција
како би становницима Кантона било омогућено коришћење већег броја, садржајнијих и квалитетнијих јавних услуга у области
здравства, образовања, спорта, комуналних и других јавних услуга.
Индикативни финансијски оквир: Процијењена укупна вриједност пројекта износи 500.000 КМ, а иста би била
обезбјеђена кроз Twinning инструмент Европске уније за институционалну сарадњу између јавних управа држава чланица ЕУ
и држава корисница.

Кључни стратешки пројекат 8. Опремање општинских и градских структура цивилне заштите (веза са
М2.5.1.)
Сврха пројекта „Опремање општинских и градских структура цивилне заштите“ је набавка и опремање структура цивилне
заштите са одговарајућим материјално-техничким средствима и опремом ради предузимања одговарајућих мјера у акцијама
заштите и спашавања. Активности пројекта ће обухватити јачање структуре цивилне заштите у свим општинама и градовима
Тузланског кантона и на тај начин повећати спремност јединица Цивилне заштите да адекватно и најкраћем року одговоре на
појаву природних и других опасности у смање њихов негативан утицај на животе и имовину људи и привредних субјеката на
Тузланском кантону.
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Поред заштите живота и имовине грађана Тузланског кантона, унапријеђени капацитети ће омогућити смањење
репрезентативних ризика и за привредне субјекте који дјелују на подручју Тузланског кантона, чиме се ствара повољније
окружење за привлачење нових инвестиција и повећање постојећих економских активности. Овим пројектом се повећава
безбиједност грађана и друштвене инфраструктуре, чиме се директно утиче на побољшање квалитета живота и одлуке да
грађани, а нарочито млади, планирају своју будућност у Тузланском кантону.
Очекивани ефекти: Поред позитивних ефеката на економски и друштвени развој, јачање капацитета структура ЦЗ
омогућава и квалитетније превентивно дјеловање на појаву репрезентативних ризика узрокованих од природних и других
опасности и на тај начин се директно утиче на очување природних ресурса.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 1.050.000 КМ, и у потпуности би се финансирао из
других извора финансирања, односно средства из Фонда за посебне накнаде за заштиту од природних и других несрећа у
Федерацији БиХ.

Кључни стратешки пројекат 9. Израда и имплементација Стратегије о укључивању и подршци дјеце са
посебним потребама у основним и средњим школама (веза са М2.1.2.)
Из перспективе инклузивног модела образовања основне и средње школе у Тузланском кантону, не заостајући за
Федерацијом БиХ и БиХ, унаточ инфраструктурним улагањима, још увијек раде у лошим или неодговарајућим просторним
и материјалним условима с једне стране, нити су наставници и друго школско особље адекватно обучени за рад са дјецом
којима је потребна подршка у учењу. Управо овакво стање је резултат непланског приступа инклузивном образовању, односно
непостојање јасних стратешких праваца који би омогућили актерима основног и средњег образовања јасне смјернице у којем
правцу развијати капацитете и инклузивну наставу преточили у свакодневну позитивну праксу. Стратегијом би се створили
оквири за унапређење капацитета (људских и инфраструктурних) за већи обухват дјеце са посебним потребама основним и
средњим образовањем, што подразумијева ангажовање асистената у настави за дјецу која захтијевају такву врсту подршке.
Циљ пројекта је израда и имплементација стратегије која ће омогућити доступност и квалитетније образовање дјеце са
посебним потребама у редовним основним и средњим школама.
Очекивани ефекти: Очекивани ефекат мјере огледа се и у томе да дјеца са посебним образовним потребама развијају
свој пуни потенцијал кроз квалитетну подршку, да су ближи остварењу самосталног и полусамосталног живљења, чиме се
повећава квалитет не само њиховог живота, већ и живота породице и лица које се директно брину о њима.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је 800.000 КМ, од чега се очекује финансирање из буџета
Тузланског кантона у износу од 300.000 КМ, а 500.000 КМ из других извора финансирања (буџет Федерације БиХ, средства од
ЕУ и међународних истраживачких пројеката, донације).

Кључни стратешки пројекат 10. Планинарска трансверзала „Пут Сребреничке повеље“ (веза са М1.3.2.)
Планинарска трансверзала „Пут Сребреничке повеље“ није само стаза, то је печат 1000-годишње босанске државности.
Ова трансверзала укључује бројне историјске, природне и друштвене знаменитости Босне и Херцеговине. Трансверзала нуди
широј клијентели дио босанске историје, географије, природних љепота, планинарења, босанске кухиње, народних обичаја,
босанске архитектуре, сеоске домаће хране, чистих вода и ваздуха и мирисних шума. Волонтери из шест планинарских
друштава Тузланског кантона сваке године раде на уређивању стазе, а то су: ПД „Коњух“ Тузла, ПД „Мајевица“ Сребреник,
ПД „Поштар“ Тузла, ПД „Дреник“ Живинице, ПД „Миљковац“ Кладањ и ПД „Варда“ Бановићи. Дионица трансверзале
Сребреник-Криваја је од 2018. године у званичној употреби. Годишња посјећеност трансверзали и њеним дионицама је цца.
3000-4000 планинара, а од тога број преноћишта се мјери око 40 % или преко 1000 преноћишта. Дионица повезује сљедеће
градове/општине: Сребреник, Тузла, Калесија, Живинице, Кладањ и Бановићи. Уједно повезује седам планинарских домова.
Дионица Сребреник-Криваја која је дужине 60 км је завршена, али је и даље неопходно њено одржавање, поправак и допуне
у сврху квалитетнијег садржаја. Наиме, у оквиру трансверзале планирано је отварање преноћишта у руралним подручјима у
приватном смјештају, а за стране планинаре и смјештај у хотелима у Сребренику, Тузли, Живиницама, Кладњу и Бановићима.
Уз наведено, на годишњем нивоу је потребно редовно уређивати стазе и управљати трансверзалом.
Очекивани ефекти: Реализација овог пројекта довешће до повећаног броја доласка домаћих и страних планинара као
туриста. Трансверзала ће индиректно повезати остале услужне дјелатности: хотелијерство, гастрономија, превоз - авионски
и друмски и трговину. Посебно, прилика је да индиректно развијамо Аеродром Тузла доласком планинара из Европе.
Практиковање наше историје и културе преко трансверзале је далекосежан и стратешки значај, финансијски немјерљив, али
дугорочно одржив у сврху друштвених односа на Балкану.
Индикативни финансијски оквир: Укупна вриједност пројекта је процијењена на 390.000 КМ од чега ће 210.000 КМ
односно 54% бити финансирано из буџета Кантона, а 46% из осталих извора.

5. ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
Индикативни финансијски оквир имплементације Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година
садржи преглед финансијског оквира према стратешким циљевима, приоритетима, мјерама као и стратешким пројектима у
наведеном планском периоду (Табела 33).

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 9 - Strana 1063

Табела 33. Индикативни финансијски оквир имплементације Стратегије развоја ТК за период 2021.-2027. година
ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА ЗА ПЕРИОД 2021.-2027. ГОДИНА
Ознака стратешког циља,
приоритета и мјере

1.

1.1.

Остали извори

Буџет
институције
(у 000 КМ)

Износ
(у 000 КМ)

Нацир

43,90%

356.603.870

170.583.720

186.020.150

Конкурентан пословни
сектор на правцу зелене
транзиције и дигиталне
трансформације

12,78%

103.811.800

35.011.720

68.800.150

2.820.000

2.320.000

500.000

20.890.000

16.000.000

4.890.000

2.475.000

375.000

2.100.000

22.993.760

6.650.000

16.343.760

ЕУ, ЈЛС

700.000

500.000

200.000

ЕУ, ЈЛС

Подршка развоју индустрије и
рударства

1.1.2.

Унапређење пословања
привредних субјеката на
подручју Тузланског кантона
Business Start Up Fond
Тузланског кантона

1.1.3.

Развој пословне
инфраструктуре на подручју
Тузланског кантона

СП_7

Формирање научнотехнолошких паркова у Тузли и
Живиницама

1.1.4.

Подршка новим инвестицијама
путем примјене модела јавноприватног партнерства

КСП_7

Укупно
(у 000 КМ)

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.
ДИНАМИЧАН И ОДРЖИВ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У
ПОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ
ОКРУЖЕЊУ

1.1.1.

КСП_6

Удио у
укупном
износу
(%)

Јачање административних
капацитета у циљу проведбе
пројеката по моделу јавноприватног партнерства

1.1.5.

Унапређење запошљавања на
подручју Тузланског кантона

1.2.

Развој одрживог
конкурентног и динамичног
сектора пољопривреде,
водопривреде и шумарства

1.2.1.

Заштита и уређење
пољопривредног земљишта

1.2.2.

Директне и новчане
подршке пољопривредним
произвођачима у области биљне
и анималне производње

1.2.3.

Успостављање економски
одрживог и еколошки
прихватљивог управљања
шумама

1.2.4.

Подршка одрживом руралном
развоју

25,98%

ЕУ, остали
извори
ЕУ 27%, ЈЛС
73%

ЕУ, Град
Живинице,
Федерација
БиХ

2.190.000

940.000

1.250.000

500000

0

500.000

54.918.040

9.101.720

45.816.390

211.053.000

110.803.000

100.250.000

7.350.000

5.950.000

1.400.000

ЕУ, остали
извори

169.617.700

82.117.700

87.500.000

Федерација
БИХ

21.500.000

14.000.000

7.500.000

ЕУ 40%, ЈП
Шуме ТК 60%

9.718.240

6.988.240

2.730.000

Федерација
БиХ

Федерални
Завод за
запошљавање
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1.2.5.

Савјетодавне, стручне и
остале услуге подршке развоју
пољопривреде, шумарства и
водопривреде

1.3.

Развој и промоција одрживог
туризма Тузланског кантона

1.3.1.

Иновирање постојећих и развој
нових атрактивних садржаја
туристичке понуде са посебним
акцентом на развој смјештајних
капацитета

1.3.2.

Развој туристичке
инфраструктуре и потицање
инвестиције у туризму

КСП_10

4,46%

Планинарска трансверзала „Пут
Сребреничке повеље“
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2.867.060

1.747.060

1.120.000

36.239.000

20.169.000

16.070.000

-

5.900.000

4.500.000

1.400.000

Туристичка
заједница
Тузланског
кантона

25.700.000

13.480.000

12.220.000

ЕУ, ЈЛС

390.000

210.000

180.000

1.3.3.

Промоција и брендирање
Тузланског кантона као
пожељне туристичке
дестинације

2.639.000

1.689.000

950.000

Туристичка
заједница
ТК, буџети
ЈЛС, остали
донатори

1.3.4.

Развој људских потенцијала
и дестинацијског менаџмента
кроз Туристичку заједницу ТК

2.000.000

500.000

1.500.000

ЕУ,
Туристичка
заједница ТК

5.500.000

4.600.000

900.000

500.000

350.000

150.000

ЕУ

1.000.000

500.000

500.000

ЕУ

3.500.000

3.500.000

0

-

500.000

250.000

250.000

-

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

Дјелотворна, отворена и
одговорна јавна управна

0,68%

Унапређивати транспарентност
у управљању јавним
финансијама
Повећавати ефикасност
правосудног система
Развијати ефикасан систем
превенције и борбе против
корупције
Хоризонтална и вертикална
координација поступања
у процесима управљања
интегрисаним развојем ТК
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.
РАЗВИЈЕН ИНКЛУЗИВНИ
И ПРОСПЕРИТЕТНИ
ДРУШТВЕНИ СЕКТОР СА
ЈЕДНАКИМ ПРАВИМА ЗА
СВЕ ГРАЂАНЕ

28,41%

230.783.630

169.456.630

61.327.000

Унапређење и модернизација
образовања и науке

5,20%

42.210.000

20.360.000

21.850.000

Изградња и проширивање
капацитета јавних
предшколских установа

2.200.000

700.000

1.500.000

КСП_2

Оснивање јавних предшколских
установа у Калесији, Сапни,
Теочаку и Челићу

2.000.000

700.000

1.300.000

2.1.2.

Побољшати квалитет основног,
средњег и високог образовања

1.300.000

900.000

400.000

2.

2.1.

2.1.1.

Остали извори

Остали извори
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Израда и имплементација
Стратегије о укључивању и
подршци дјеце са посебним
потребама у основним и
средњим школама

700.000

300.000

400.000

2.1.3.

Дигитализација и
информатизација основног и
средњег образовања

360.000

360.000

0

2.1.4.

Унапређење дигитализације
високог образовања

3.100.000

1.400.000

1.700.000

ЕУ, остали
извори

2.1.5.

Унапређење просторних
капацитета Универзитета у
Тузли

33.000.000

15.400.000

17.600.000

Остали извори

СП_4

Изградња Кампуса
Универзитета у Тузли

30.000.000

14.000.000

16.000.000

2.1.6.

Унапређење
научноистраживачког рада

2.000.000

1.500.000

500.000

Остали извори

2.1.7.

Унапређење система
образовања одраслих и
цјеложивотног учења

250.000

100.000

150.000

Остали извори

53.927.000

32.500.000

21.427.000

КСП_9

2.2.

Развој савременог система
здравствене заштите

6,64%

-

2.2.1.

Јачање материјално-техничких
и људских капацитета
здравствених установа

40.500.000

30.500.000

10.000.000

СП_6

Успостава Центра ургентне
медицине при ЈЗУ УКЦ Тузла

40.000.000

30.000.000

10.000.000

2.2.2.

Превенција и сузбијање
заразних и других болести.

3.000.000

2.000.000

1.000.000

ЕУ, остали
извори

2.2.3.

Информатизација и
дигитализација система
здравствене заштите.

10.427.000

0

10.427.000

Остали извори

2.3.

Унапређење система
социјалне заштите и положаја
рањивих група становништва

13,40%

108.869.630

101.469.630

Остали извори

7.400.000

2.3.1.

Подржати социјалну
укљученост маргинализованих
група и бољу циљаност
социјалне заштите.

28.400.000

23.000.000

5.400.000

Остали извори

2.3.2.

Подршка јачању социјалнодруштвених програма,
социјалног рада и
пронаталитетних мјера и
политика

11.999.630

10.499.630

1.500.000

Остали извори

2.3.3.

Јачање сарадње јавног и
невладиног сектора.

2.300.000

1.800.000

500.000

Остали извори

5.000.000

5.000.000

0

-

61.170.000

61.170.000

0

-

15.127.000

15.127.000

0

2.3.4.
2.3.5.
2.4.

Јачање институционалних
капацитета у подручју
имплементације политике
према младима
Унапређење статуса борачке
популације на подручју ТК
Потицати и развијати
спортско-културне
активности

1,86%
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2.4.1.

Унапређење услова за развој и
бављење спортом

5.000.000

5.000.000

0

-

2.4.2.

Унапређење система рада
спортских организација на
подручју Тузланског кантона

2.000.000

2.000.000

0

-

2.4.3.

Унапређење услова за културноисторијски развој

8.127.000

8.127.000

0

-

10.650.000

0

10.650.000

2.5.

Унапређење јавне
безбиједности и одрживо
управљање ризицима од
природних и других несрећа

1,31%

Јачање капацитета општина и
градова за пружање одговора
на природне и друге несреће
те ублажавање и отклањање
директних посљедица
природних и других несрећа

3.150.000

0

3.150.000

КСП_8

Опремање општинских и
градских структура цивилне
заштите

1.050.000

0

1.050.000

2.5.2.

Унапређење стања личне и
имовинске безбиједности и
заштите људских права на
подручју Тузланског кантона

7.500.000

0

7.500.000

2.5.1.

СТРАТЕШКИ
ЦИЉ 3 РЕСУРСНО
ЕФИКАСАН И ОДРЖИВ
ИНФРАСТРУКТУРНИ
РАЗВОЈ

27,69%

224.984.860

54.722.340

170.262.520

Унапређење заштите
околиша, комуналне
инфраструктуре и планског
коришћења природних
ресурса и простора

11,03%

89.640.860

39.172.340

50.468.520

3.1.1.

Израда планске документације
и информационих система за
ефикасно коришћење простора
и за заштиту околиша

1.520.000

1.520.000

0

КСП_3

Израда просторног плана за
подручје Тузланског кантона за
период 2026.-2046. година

750.000

750.000

0

КСП_4

Успостављање јединственог
информационог система
(ГИС-а) на подручју Тузланског
кантона

700.000

700.000

0

3.000.000

3.000.000

0

500.000

500.000

0

3.

3.1.

3.1.2.

Успостава функционалног
система управљања отпадом

3.1.3.

Проширење постојећег система
мониторинга ваздуха

Средства
посебне
накнаде за
заштиту од
природних
и других
несрећа у
Федерацији
БиХ
Средства
посебне
накнаде за
заштиту од
природних
и других
несрећа у
Федерацији
БиХ
Остали извори

-

-
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3.1.4.

Изградња нове и модернизација
постојеће водне инфраструктуре

84.620.860

34.152.340

50.468.520

ЕУ средства,
буџети ЈЛС

СП_5

Заштита акумулације језера
Модрац – I Фаза

17.000.000

0

17.000.000

ЕУ средства

59.846.000

11.800.000

48.046.000

ЕУ средства,
буџети ЈЛС

26.846.000

1.300.000

25.546.000

3.2.

Повећање енергијске
ефикасности

7,37%

3.2.1.

Подстицање коришћења
обновљивих извора енергије и
мјера енергијске ефикасности у
јавним објектима

3.2.2.

Унапређење енергијске
ефикасности стамбеног и
саобраћајног сектора

7.000.000

3.500.000

3.500.000

Иновативним умом до ICT
паметних школа (Паметне
школе 2)

3.629.640

298.830

3.330.810

Проширење мреже
снабдијевања топлотном
енергијом у даљинском систему
гријања

26.000.000

7.000.000

19.000.000

КСП_5

Изградња система даљинског
гријања у граду Живинице

10.000.000

1.000.000

9.000.000

3.3.

Модернизација саобраћајне
инфраструктуре

75.498.000

3.750.000

71.748.000

50.000

50.000

0

КСП_1

3.2.3.

3.3.1.

Изградити мрежу аутоцеста/
брзих цеста на подручју ТК

СП_1

Изградња аутоцесте/брзе цесте
Тузла-Брчко-Орашје (ријека
Сава), као дијела аутоцесте/брзе
цесте Сарајево-Тузла-Београд

СП_2

Изградња брзе цесте ЗворникТузла-Добој

СП_3

Изградња дионице магистралне
цесте М18 Шички Брод-Кладањ

3.3.2.

Изградити мрежу регионалних
цеста на подручју Тузланског
кантона

9,29%

800.000.000

800.000.000

616.000.000

46.390.000

0

0

0

50.000

Кредитна
средства ЈЛС,
ЕУ, остали
извори
EFRR и IPA
II фондова
Европске
уније у оквиру
INTERREG
IPA CBC
ЈП

ЈП

Буџет Ф БиХ

800.000.000

Буџет
Федерације
БиХ и ЈП
Аутоцесте
Федерације
БиХ

800.000.000

Буџет
Федерације
БиХ и ЈП
Аутоцесте
Федерације
БиХ

616.000.000

Буџет
Федерације
БиХ и
ЈП Цесте
Федерације
БиХ

46.340.000

ЈУ Дирекција
регионалних
цеста
Тузланског
кантона
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Јачати инфраструктуру
ваздушног саобраћаја

3,58%

УКУПНО СТРАТЕГИЈА
%учешћа извора средстава
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29.058.000

3.650.000

25.408.000

812.372.360

394.762.690

417.609.670

100,00%

48,59%

Кредитна
средства,
буџет ФБиХ,
ЈПП и остали
извори

51,41%

Табела 34. Индикативни финансијски оквир имплементације Стратегије развоја Тузланског кантона
за период 2021.-2027. година по изворима
ПРЕГЛЕД ПО ИЗВОРИМА (износи у КМ и проценти)
Буџетска средства

Кредитна средства

Средства ЕУ

Остале донације

у 000 КМ

у 000 КМ

у 000 КМ

у 000 КМ

394.762,70

28.908,00

122.122,30

266.579,40

48,59%
3,56%
15,03%
32,81%
* Структура учешћа финансирања (у %) приоритета и стратешких циљева у укупном износу финансирања стратешког
документа.
** Структура финансирања по изворима финансирања.

6. ОКВИР ЗА ПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
Поштивајући одредбе регулаторног оквира за планирање и управљање развојем, прије свега Закона о развојном планирању
и управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине, Тузлански кантон испунио је све законске одредбе у контексту
успоставе система за ефикасно управљање развојем. Формалну функцију тијела за развојно планирање и управљање
развојем на нивоу Тузланског кантона има Одјељење за развој у оквиру Министарства привреде Тузланског кантона, док су
успостављена и функционална друга тијела односно координациони и партиципативни механизми - Кантонални одбор за развој
и Вијеће за развојно планирање и управљање развојем Кантона. У сврху ефикасне имплементације, али праћења остварења
и извјештавања о реализацији Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година неопходно је у наредном
планском периоду обезбиједити бољу хоризонталну координацију и радити на оснаживању улоге појединачних министарстава
и других кантоналних тијела у процесу развојног планирања и управљања развојем. Наведено ће се дијелом обезбиједити и
кроз примјену Уредбе о трогодишњем и годишњем планирању рада, мониторингу и извјештавању у Федерацији Босне и
Херцеговине, а која ће обезбиједити јединствен приступ у изради трогодишњих и годишњих планова рада, као и годишњих
извјештаја о раду свих органа јавне управе уз усаглашавање програма рада са плановима везаним за проведбу Стратегије.
Тиме ће се допринијети и активнијој улози министарстава и других органа управе Тузланског кантона у планирању, праћењу,
имплементацији и извјештавају о реализацији стратешких интервенција.
Од посебног значаја биће и успостава функционалног система праћења остварења дефинисаних индикатора у
министарствима и другим органима управе Тузланског кантона и јединица локалне самоуправе на нивоу Тузланског кантона,
како би се обезбиједило ефикасно достигнуће стратешких интервенција, а тиме и предузимање корективних акција и/или
кориговање дефинисаних индикатора.

6.1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Имплементација Стратегије развоја прописана је Законом о развојном планирању и управљању развојем у Федерацији
Босне и Херцеговине, као и Уредбом о трогодишњем и годишњем планирању рада, мониторингу и извјештавању у Федерацији
Босне и Херцеговине.
У складу са Уредбом о изради стратешких докумената у Федерацији Босне и Херцеговине за стратегију развоја кантона,
тијело за послове развојног планирања и управљања развојем, у складу са принципима израде стратешких докумената у
Федерацији Босне и Херцеговине, координира израду акционог плана сваке планске године по принципу 1+2. Наведени
акциони план је основа израде смјерница за трогодишње планирање.
Уредба о трогодишњем и годишњем планирању рада, мониторингу и извјештавању у Федерацији Босне и Херцеговине
прописује израду и усвајање трогодишњих и годишњих планова рада органа управе, укључујући и оне на кантоналном нивоу.
Уредбом је дефинисан процес израде и усвајања трогодишњих и годишњих планова рада, годишњих извјештаја о раду те
годишњег извјештаја о развоју уз дефинисане носиоце и рокове.
Процес трогодишњег планирања рада започиње израдом Смјерница за трогодишње планирање које припрема премијер
Тузланског кантона у сарадњи са Одјељењем за развој Тузланског кантона. Процес израде и усвајања Смјерница усклађен
је са израдом Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја Тузланског кантона, који се израђује сваке планске
године по принципу 1+2, а чију израду координира наведено Одјељење. Трогодишњи план рада кантоналних органа управе је
имплементациони документ који операционализује стратешке циљеве, приоритете и мјере из Стратегије развоја Тузланског
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кантона у складу с надлежностима органа управе те представља основу за израду Документа оквирног буџета и Програма
јавних инвестиција Тузланског кантона. Трогодишњи план рада се усваја сваке године, а приликом израде истог преузимају се
мјере из Стратегије развоја са припадајућим индикаторима, као и полазне и циљне вриједности индикатора за сваку годину
трогодишњег периода. Дефинисане мјере из Стратегије развоја су програми у трогодишњем плану рада, док се сваки програм
у трогодишњем плану рада утврђује и као програм у Документу оквирног буџета (ДОБ-у) са додијељеном шифром. У односу
на сваку утврђену мјеру или програм утврђују се активности/пројекти чија реализација у трогодишњем периоду доприноси
остварењу мјере, приоритета и стратешког циља из Стратегије развоја.
Годишњи план рада је проведбени документ који, поред редовних активности садржи и активности на годишњем нивоу које
ће се предузимати како би се имплементирали стратешки циљеви, приоритети и мјере из усвојених стратешких докумената.
Годишњи план рада се припрема на основу усвојених трогодишњих планова. У годишњи план рада кантонални органи управе
преузимају одабране програме из трогодишњег плана рада.

6.2. МОНИТОРИНГ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 14. став (1) Уредбе о трогодишњем и годишњем планирању рада, мониторингу и извјештавању у Федерацији Босне
и Херцеговине прописује мониторинг као систематично и континуирано прикупљање, анализирање и коришћење података
и индикатора ради мјерења напретка реализације стратешких и имплементационих докумената, у сврху предузимања
одговарајућих мјера ради евентуалних корекција и извјештавања о оствареним резултатима. Закон о развојном планирању и
управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине, као и наведена Уредба прописују обавезу мониторинга реализације
трогодишњег плана рада, односно годишњег плана рада, као и извјештавање сваке организационе јединице у кантоналном
органу управе. У процесу мониторинга успостављају се и редовно ажурирају електронске евиденције индикатора остварења
стратешких циљева, приоритета и мјера из стратешких докумената, те индикатора из годишњег плана рада, и наведене
евиденције уједно су основ за израду годишњег извјештаја о раду као и извјештаја о развоју Тузланског кантона.
Годишњи извјештај о раду је имплементациони документ који садржи преглед и анализу извршења програма (мјера)
и активности/пројеката из годишњег плана рада кантоналног органа управе и припрема се с циљем праћења провођења
планираних програма (мјера) и активности/пројеката и оцјене доприноса у остваривању главног програма кантоналног
органа управе. У годишњем извјештају о раду прецизно се наводи јесу ли и у којој мјери извршене планиране активности
из годишњих програма рада, остварени очекивани резултати, утрошена планирана средства за извршење активности, и за
евентуално неизвршавање, наводе се разлози за неизвршење или објашњење за дјеломично извршавање.
На нивоу Тузланског кантона годишње извјештаје о раду израђују сви кантонални органи управе а Уред Владе Тузланског
кантона задужен је за обједињавање наведених извјештаја и израду јединственог извјештај о раду Владе Тузланског кантона
и то најкасније до 15. фебруара текуће године за претходну годину.
Извјештај о развоју Тузланског кантона је имплементациони документ којим се на годишњем нивоу приказује степен
имплементације, општи развојни трендови као и напредак у остварењу стратешких циљева из Стратегије развоја Тузланског
кантона. Извјештај о развију израђује Одјељење за развој Министарства привреде Тузланског кантона које уједно врши и
координацију процеса мониторинга, евалуације и извјештавања о реализацији Стратегије.
За мониторинг и извјештавање о имплементацији Стратегије развоја Тузланског кантона значајно је и кантонално Вијеће за
развој које разматра годишњи извјештај о развоју, даје препоруке за унапређење имплементације Стратегије те тиме директно
утиче и на квалитету припремљеног извјештаја.
Влада Тузланског кантона задужена је за усвајање Извјештаја о развоју, које је уз годишње извјештаје о раду објављује на
званичној на веб страници Владе.

6.3. ЕВАЛУАЦИЈА
Евалуација је процес којим се одређује вриједност и значај интервенције, односно програма, пројекта или свеукупне
стратегије развоја, према унапријед дефинисаним критеријима. Закон о развојном планирању и управљању развојем у
Федерацији Босне и Херцеговине, као и Уредба о евалуацији стратешких докумената у Федерацији Босне и Херцеговине,
дефинисали су процес евалуације стратешких докумената у Федерацији БиХ те, у складу са наведеним, за стратешке документе
на нивоу кантона обавезна је евалуација у току.
Евалуација у току се проводи с циљем утврђивања степена имплементације стратешких докумената, остваривања, те
ефективности и ефикасности планираних мјера и директних резултата према зацртаним циљевима и очекивањима, као и
сумирања резултата и обезбјеђења улазних елемената за сљедеће стратешке документе. Евалуација у току се проводи
обавезно у предзадњој години имплементације стратешких докумената у Федерацији БиХ, а постигнути резултати доступни
су и користе се у току израде нових стратешких докумената. У 2026. години, која је претпосљедња година имплементације
Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година путем независног евалуатора извршиће се евалуација у
току. Евалуацију у току могуће је урадити и на половини периода имплементације Стратегије односно 2024. године уколико се
утврди потреба, а првенствено ради праћења остварења циљева, приоритета и мјера зацртаних Стратегијом развоја.
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Табела 35. Преглед активности и одговорности за провођење, праћење,
извјештавање и евалуацију Стратегије развоја Тузланског кантона
Основне активности и одговорности за провођење, праћење,
извјештавање и евалуацију стратегије развоја
Активности(*)

Надлежност (ко?)

Припрема/ажурирање
Календара активности
надлежног тијела за
планирање и управљање
развојем Тузланског
кантона

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона)
Учесници процеса: Остали службеници Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона) у
сарадњи са КОР-ом

Припрема механизама
и алата за праћење и
извјештавање о остварењу
Стратегије развоја
(укључујући локализоване
циљеве одрживог развоја
БИХ)

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона)
Учесници процеса: Остали службеници Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона) у
сарадњи са КОР-ом

Израда Акционог плана за
имплементацију Стратегије
1+2

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона)
Учесници процеса: Остали запосленици Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона) у
сарадњи са КОР-ом

Дефинисање Смјерница
на основу стратешкопрограмских докумената за
наредни 1+2 плански циклус

Носилац процеса: Премијер Тузланског кантона заједно са министром привреде и
помоћником министра за развој (руководилац Тијела за планирање и управљање развојем
Тузланског кантона)
Учесници у процесу: Руководиоци надлежних органа управе Тузланског кантона;
Остали запосленици Одјељења за развој Министарства привреде Тузланског кантона
(Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона)/КОР

Припрема трогодишњих
и годишњих планова
рада служби, укључујући
пројекте из Стратегије
развоја и везане редовне
активности

Носилац процеса: Руководиоци надлежних органа управе Тузланског кантона,
секретари/помоћници у органима управе
Учесници процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона) и Координатор КОР-а

Израда Трогодишњег и
Годишњег плана рада
Тузланског кантона (за
наредну годину)

Носилац процеса: Руководиоци надлежних органа управе Тузланског кантона
Учесници процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање
и управљање развојем Тузланског кантона), остали запосленици Одјељења за развој
Министарства привреде Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем
Тузланског кантона)/КОР

Укључивање кључних
стратешких пројеката и
активности у план буџета
(за наредну годину)

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона)/Одјељење за планирање буџета Министарства
финансија Тузланског кантона
Учесници процеса: Руководиоци надлежних органа управе Тузланског кантона,
секретари/помоћници у органима управе, КОР

Усклађивање годишњих
планова рада органа управе
и Годишњег плана рада
Владе Тузланског кантона
са усвојеним буџетом (за
наредну годину)

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона) заједно са Уредом Владе Тузланског кантона,
руководиоци органа управе Тузланског кантона, остали запосленици Одјељења за развој
Министарства привреде Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем
Тузланског кантона), КОР
Учесници процеса: Руководиоци надлежних тијела

Усвајање Годишњег плана
рада Владе Тузланског
кантона (за наредну годину)

Носилац процеса: Скупштина Тузланског кантона и Влада Тузланског кантона
Учесници процеса: Влада Тузланског кантона и Скупштина Тузланског кантона

Разрада пројеката из
Годишњег плана рада

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона), Координатор КОР-а
Учесници процеса: Остали запосленици Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона),
КОР, Надлежни органи управе Тузланског кантона
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Праћење и привлачење
екстерних извора
финансирања пројеката

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона), Координатор КОР-а, Надлежни органи управе
Тузланског кантона
Учесници процеса: Остали запосленици Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона), КОР

Праћење провођења
Годишњег плана рада
тијела управе и остварења
стратешких циљева

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона)
Учесници процеса: Остали запосленици Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона) у
сарадњи са КОР-ом; Секретари министарстава

Израда годишњих
извјештаја о раду органа
управе Тузланског кантона

Носилац процеса: Руководиоци органа управе Тузланског кантона
Учесници процеса: Секретари/помоћници у органима управе Тузланског кантона;
Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и управљање развојем
Тузланског кантона), остали службеници Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона) у
сарадњи са КОР-ом

Укључивање јавности
у праћење провођења
Стратегије развоја

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона), Координатор КОР-а
Учесници процеса: Остали службеници Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона) у
сарадњи са КОР-ом

Припрема и разматрање
Извјештаја о развоју (за
претходну годину)

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање
и управљање развојем Тузланског кантона), Координатор КОР-а, Вијеће за развој
Тузланског кантона
Учесници процеса: Остали службеници Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона),
КОР, Руководиоци органа управе

Припрема и разматрање
Годишњег извјештаја о раду
Владе (за претходну годину)

Носилац процеса: Органи управе Тузланског кантона, Одјељење за развој
Министарства привреде Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем
Тузланског кантона) и Уред Владе Тузланског кантона
Учесници процеса: Руководиоци органа управе Тузланског кантона

Усвајање и објављивање
Извјештаја о развоју (за
претходну годину)

Носилац процеса: Влада ТК, Одјељење за развој Министарства привреде Тузланског
кантона (Тијело за планирање и управљање развојем Тузланског кантона)
Учесници процеса: Уред Владе Тузланског кантона и Уред за заједничке послове органа
управе Тузланског кантона - сектор за информисање

Усвајање и објављивање
Годишњег извјештаја о раду
Владе (за претходну годину)

Носилац процеса: Скупштина Тузланског кантона и Влада Тузланског кантона
Учесници процеса: Уред Владе Тузланског кантона, Служба Скупштине Тузланског
кантона

Остале важне активности:
 Успостављање
и унапређење
међуопштинске сарадње
 Покретање процеса
евалуације Стратегије
развоја

Носилац процеса: Помоћник министра за развој (руководилац Тијела за планирање и
управљање развојем Тузланског кантона), Координатор КОР-а
Учесници процеса: Остали службеници Одјељења за развој Министарства привреде
Тузланског кантона (Тијела за планирање и управљање развојем Тузланског кантона),
КОР

Broj 9 - Strana 1072

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

440

Na osnovu ~lana 43. stav (2) Zakona o dopunskim pravima
branilaca i ~lanova wihovih porodica - drugi pre~i{}eni
tekst ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20)
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 20.04.2021.
godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o utvr|ivawu
uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih
sredstava u tro{kovima u~e{}a, organizovawa i
odr`avawa sportskih takmi~ewa i manifestacija u
invalidskom sportu
^lan 1.
U ~lanu 4. Odluke o utvr|ivawu uslova, kriterija i
postupka dodjele finansijskih sredstava u tro{kovima
u~e{}a, organizovawa i odr`avawa sportskih takmi~ewa
i manifestacija u invalidskom sportu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 11/20), iza stava (1) dodaje se novi
stav (2) koji glasi:
"(2) Pravo na participaciju se mo`e ostvariti samo po
osnovu jedne sportske discipline po izboru invalidskog
sportskog kluba."
^lan 2.
U ~lanu 6. stavu (1) ta~ke a) i b) mijewaju se i glase:
"a) u prethodnoj godini osvojio medaqe na me|unarodnim
sportskim priredbama,
b) u prethodnoj godini imao u~esnika na me|unarodnim
sportskim priredbama,".
Iza stava (1) dodaje se novi stav (2), koji glasi:
"(2)
Pod
me|unarodnim
sportskim
priredbama
podrazumijevaju se: paraolimpijske igre, paramediteranske
igre, svjetska i evropska prvenstva, svjetski i evropski kupovi,
svjetski i evropski mitinzi i turniri i regionalna prvenstva".
Dosada{wi stav (2) postaje stav (3).
^lan 3
U ~lanu 8. ta~ka a) bri{e se.
Dosada{we ta~ke b), c), d), e), f) i g) postaju ta~ke a), b), c),
d), e) i f).
U dosada{woj ta~ki c), koja postaje ta~ka b), rije~i
"takmi~ewima: paraolimpijske igre, svjetsko, evropsko i
balkansko prvenstvo i mediteranske igre" zamjewuju se rije~ima
"me|unarodnim sportskim priredbama."
U dosada{woj ta~ki d), koja postaje ta~ka c), rije~i
"paraolimpijskim igrama, svjetskom, evropskom i balkanskom
prvenstvu i mediteranskim igrama," zamjewuju se rije~ima
"me|unarodnim sportskim priredbama."
^lan 4.
^lan 9. bri{e se.
^lan 5.
^lan 10. mijewa se i glasi:
"^lan 10.
(Bodovawe po osnovu ranga sportske manifestacije)
Rangirawe sportske manifestacije u kojoj su osvojene
medaqe, vr{i se na sqede}i na~in:
a) paraolimpijske igre................................................... 24 boda,
b) paramediteranske igre ............................................. 22 boda,
c) svjetsko prvenstvo ................................................... 20 bodova

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
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evropsko prvensto .................................................. 18 bodova,
svjetski kupovi ....................................................... 16 bodova,
evropski kupovi ....................................................... 14 bodova
svjetski turniri i mitinzi .................................. 12 bodova,
regionalna prvenstva............................................. 10 bodova,
me|unarodni susreti................................................. 8 bodova
dr`avni nivo takmi~ewa .................................................. 6 bodova,
federalni nivo takmi~ewa ................................................... 4 boda
kantonalni nivo takmi~ewa.............................................. 2 boda i
turniri.............................................................................. 1 bod.

^lan 6.
^lan 12. mijewa se i glasi:
"^lan 12.
(Bodovawe po osnovu broja u~esnika na me|unarodnim
sportskim priredbama)
Za svakog u~esnika u prethodnoj godini na me|unarodnim
sportskim priredbama invalidskom sportskom klubu pripada
po 3 boda."
^lan 7.
U ~lanu 17. u stavu (3) ta~ka h) bri{e se.
Dosada{we ta~ke i), j), k), l), m), n) i o) postaju ta~ke h), i),
j), k), l), m) i n).
U dosada{woj ta~ki k), koja postaje ta~ka j), rije~i
"takmi~ewima: paraolimpijske igre, specijalne olimpijade,
svjetsko, evropsko i balkansko prvenstvo i mediteranske igre
(diplome)" zamjewuju se rije~ima "me|unarodnim sportskim
priredbama."
U dosada{woj ta~ki l), koja postaje ta~ka k), rije~i
"paraolimpijskim igrama, specijalnoj olimpijadi, svjetskom,
evropskom i balkanskom prvenstvu i mediteranskim igrama"
zamjewuju se rije~ima "me|unarodnim sportskim priredbama."
^lan 8.
U prijavnom obrascu koji je sastavni dio Odluke, ta~ka 8.
bri{e se.
Dosada{we ta~ke od 9. do 15. postaju ta~ke od 8. do 14.
U dosada{woj ta~ki 11., koja je postala ta~ka 10., rije~i"
takmi~ewima: paraolimpijske igre, specijalne olimpijade,
svjetsko, evropsko i balkansko prvenstvo i mediteranske igre
(diplome)" zamjewuju se rije~ima "me|unarodnim sportskim
priredbama."
U dosada{woj ta~ki 12., koja je postala ta~ka 11., rije~i
"paraolimpijskim igrama, specijalnoj olimpijadi, svjetskom,
evropskom i balkanskom prvenstvu i mediteranskim igrama",
zamjewuju se rije~ima "me|unarodnim sportskim priredbama."
^lan 9.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a ista }e biti
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovin
PREMIJER KANTONA
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Kadrija Hoxi},s.r.
Broj: 02/1-02-7401/21			
Tuzla, 20.04.2021. godine
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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) i ~lana 14. stav (3) Zakona o
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eksproprijaciji (,,Slu`bene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 – odluka US i 34/16),
a uz prethodno pribavqeno Mi{qewe Gradskog vije}a Tuzla,
broj: 01/27-A-4605-2021 od 29.03.2021. godine i Gradskog vije}a
@ivinice, broj: 06-04-89/2021 od 06.01.2021. godine, Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 07.04.2021.
godine, donosi

O D L U K U
o utvr|ivawu javnog interesa
I
Utvr|uje se da je od javnog interesa izgradwa ceste [i}
ki Brod ‡ \ur|evik, dionica 1, poddionica 2, od km 5+400,00
do km 11+250,00 (obilaznica @ivinica), na podru~ju gradova
Tuzla i @ivinice, na nekretninama pobli`e ozna~enim u
dijelu Elaborata eksproprijacije sa parcelizacijom za dionicu
[i}ki Brod ‡ \ur|evik na trasi ceste Tuzla‡Sarajevo
ozna~enim kao "4. Spisak zemqi{ta eksproprijacije“, koji je
sastavni dio ove odluke.
II
Utvr|uje se da je Javno preduze}e Ceste Federacije BiH d.o.o.
Sarajevo korisnik eksproprijacije nekretnina za izgradwu
objekta iz ta~ke I ove odluke.
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo
trgovine, turizma i saobra}aja u saradwi sa Javnim preduze}em
Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, u okviru zakonom
utvr|enih nadle`nosti.
IV
Protiv ove odluke mo`e se pokrenuti upravni spor
podno{ewem tu`be kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30
dana od dana dostavqawa Odluke.
V
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena
u ,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“, izuzev Spiska
zemqi{ta eksproprijacije iz ta~ke I ove odluke.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1- 19-7678/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi}, s.r.
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Na osnovu ~lana 59. stav (1) Zakona o dopunskim pravima
branilaca i ~lanova wihovih porodica - drugi pre~i{}eni
tekst ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 13.04.2021.
godine, donosi

O D L U K U
o utvr|ivawu uslova za rad i aktivnosti
kantonalnih udru`ewa pripadnika branila~ke
populacije od posebnog dru{tvenog interesa i
postupka za dodjelu finansijskih sredstava
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^lan 1.
(Predmet)
Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za rad i aktivnosti
kantonalnih udru`ewa pripadnika branila~ke populacije
od posebnog dru{tvenog interesa organizovanih na nivou
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: kantonalna udru`ewa), kao
i postupak za dodjelu finansijskih sredstava istima.
^lan 2.
(Obezbje|ewe sredstava)
(1) Finansijska sredstva za rad i aktivnosti kantonalnih
udru`ewa obezbje|uju se u Buxetu Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Buxeta Kantona) na poziciji Ministarstva za bora~ka
pitawa Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo), u
skladu sa prilivom sredstava.
(2) Ministarstvo za svaku buxetsku godinu, donosi posebnu
odluku o visini i rasporedu sredstava namijewenih za rad i
aktivnosti kantonalnih udru`ewa, na koju saglasnost daje Vlada
Tuzlanskog kantona.
^lan 3.
(Dodjela sredstava)
(1) Kantonalna udru`ewa iz ~lana 4. ove odluke, imaju pravo
na dodjelu finansijskih sredstava za redovan rad i aktivnosti
humanitarne i druge namjene, a koje imaju za ciq poboq{awe
socijalnog statusa pripadnika tog udru`ewa.
(2) Sredstva iz stava (1) ove odluke dozna~avaju se mjese~no
kantonalnim udru`ewima, u skladu sa likvidnim mogu}nostima
Buxeta Kantona za teku}u godinu i operativnim planovima.
^lan 4.
(Kantonalna udru`ewa)
Kantonalna udru`ewa su:
1. Savez organizacija porodica {ehida i poginulih
branilaca Tuzlanskog kantona,
2. Savez udruga obiteqi poginulih i nestalih braniteqa u
domovinskom ratu
3. Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona,
4. Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata
Hrvatskog vije}a obrane Tuzlanskog kantona,
5. Savez dobitnika najve}ih ratnih priznawa Tuzlanskog
kantona,
6. Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona,
7. Udruga dragovoqaca i veterana domovinskog rata HVO
Tuzlanskog kantona,
8. Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana"
Tuzlanskog kantona,
9. Udruga demobiliziranih braniteqa domovinskog rata
HVO Tuzlanskog kantona,
10. Savez boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona,
11. Savez antifa{ista i boraca narodnooslobodila~kog
rata Tuzlanskog kantona,
12. Savez udru`ewa logora{a Tuzlanskog kantona i
13. Savez udru`ewa policije Tuzlanskog kantona 1991.-1995.
^lan 5.
(Postupak dodjele sredstava)
(1) Dodjela mjese~nih sredstava kantonalnim udru`ewima
vr{i se na osnovu pismenih zahtjeva.
(2) Zahtjev za dodjelu sredstava podnosi se nakon dono{ewa
odluke iz ~lana 2. stav (2) ove odluke, najkasnije do 25. u mjesecu
za naredni mjesec.
(3) Uz zahtjev kantonalna udru`ewa obavezno dostavqaju i
izvje{taj o utro{ku sredstava za prethodni mjesec.
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^lan 6.
(Dokumentacija)
(1) Uz zahtjev kantonalna udru`ewa obavezna su po~etkom
svake buxetske godine, Ministarstvu dostaviti sqede}u
dokumentaciju:
a) rje{ewe o upisu u registar udru`ewa Ministarstva
pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona,
b) uvjerewe o poreznoj registraciji,
c) identifikacioni znak, identifikacioni broj i spesimen
potpisa,
d) finansijski izvje{taj za prethodnu godinu,
e) odluku Skup{tine udru`ewa o usvajawu finansijskog
izvje{taja za prethodnu godinu,
f)izvje{taj o realizaciji programa rada za prethodnu
godinu usvojen od nadle`nog tijela utvr|enog statutom i
g) program rada kantonalnog udru`ewa za buxetsku godinu sa
utvr|enim finansijskim planom i programom aktivnosti.
(2) Dokumentaciju iz stava (1) ta~ke a), b) i c) kantonalna
udru`ewa du`na su dostaviti samo ako su nastupile odre|ene
promjene u odnosu na prethodnu godinu.
(3) Dokumentaciju pod ta~kama d), e), f) i g) kantonalna
udru`ewa bora~ke populacije su du`na dostaviti po~etkom
svake buxetske godine, odnosno zakqu~no sa 30.04. teku}e godine
za prethodnu godinu.
^lan 7.
(Obustava finansirawa)
Ministarstvo ima pravo izvr{iti privremeno ili trajno
obustavqawe finansirawa kantonalnih udru`ewa iz ~lana 4.
ove odluke, u slu~ajevima:
a) nedostavqawa zavr{nog ra~una za rad u prethodnoj
godini, ovjerenog od strane nadle`ne institucije (Finansijsko
informati~ka agencija - FIA),
b) nenamjenskog utro{ka sredstava odobrenih za redovne i
posebne aktivnosti,
c) proteka dvostruko vi{e vremena od vremena utvr|enog
statutom udru`ewa za odr`avawe skup{tine, a ista nije odr`ana,
d) u svim ostalim slu~ajevima utvr|enim va`e}im propisima
iz oblasti rada udru`ewa i fondacija i
e) u svim slu~ajevima nedostavqawa dokumentacije iz ~lana
6. ta~ke d), e), f) i g).
^lan 8.
(Umawewe sredstava)
Za iznos nenamjenski utro{enih sredstava u prethodnoj
buxetskoj godini kantonalnom udru`ewu se umawuju buxetska
sredstva u godini u kojoj je utvr|eno nenamjensko kori{}ewe
sredstava.
^lan 9.
(Novoosnovana kantonalna udru`ewa)
(1) Novoosnovano kantonalno udru`ewe mo`e se obratiti
zahtjevom Ministarstvu za unos naziva "Tuzlanskog kantona"
u naziv imena svog udru`ewa, pod uslovom da, kumulativno
ispuwava uslove, kako slijedi:
a) da u svom sastavu ima najmawe 2/3 ~lanica sa podru~ja
Tuzlanskog kantona (ili 2/3 ~lanica od ukupnog broja gradova/
op{tina sa podru~ja Tuzlanskog kantona),
b) da broji minimalno 2/3 ~lanova kantonalnog udru`ewa
(ili 2/3 ~lanova od ukupnog broja pripadnika branila~ke
kategorije prema zvani~nim podacima nadle`nih institucija),
c) da se programski ciqevi i djelatnosti ne podudaraju
sa programskim ciqevima i djelatnostima ve} registrovanih
kantonalnih udru`ewa iz ~lana 4. ove odluke.
(2) Ministarstvo mo`e dati saglasnosti za unos naziva
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"Tuzlanskog kantona" u naziv novoosnovanog kantonalnog
udru`ewa, ali to ne zna~i istovremeno i pravo na finansirawe
novoosnovanog kantonalnog udru`ewa od strane Ministarstva.
^lan 10.
(Nadzor)
Nadzor nad primjenom ove odluke i kontrolu namjenskog
utro{ka dodijeqenih sredstava iz ~lana 2. ove odluke vr{i
Ministarstvo.
^lan 11.
(Stavqawe van snage)
(1) Ovom odlukom stavqa se van snage Odluka o utvr|ivawu
uslova i postupka za dodjelu sredstava za rad i aktivnosti
kantonalnih udru`ewa pripadnika branila~ke populacije
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/16),
(2) Postupci iz ~lana 9. ove odluke, zapo~eti po odredbama
Odluke o utvr|ivawu uslova i postupka za dodjelu sredstava za
rad i aktivnosti kantonalnih udru`ewa pripadnika branila~ke
populacije ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
14/16), okon~a}e se po odredbama ove odluke.
^lan 12.
(Stupawe na snagu)
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovin
PREMIJER KANTONA
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Kadrija Hoxi},s.r.
Broj: 02/1-04-5202/21			
Tuzla, 13.04.2021. godine		
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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 sa ~lanom 69. ta~ka 44. i ~lanom 81. stav (2) Zakona
o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 27.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o utvr|ivawu kriterija, uslova i postupka za
raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 32010003
‡ Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski
kanton
^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uju se uslovi, kriteriji i postupak
raspodjele sredstava sa potro{a~ke jedinice 32010003 Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton.
^lan 2.
Raspodjela sredstava vr{i}e se u skladu sa raspolo`ivim
sredstvima Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21) i Zakonom o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21) u ukupnom iznosu od 150.000,00
(slovima: stotinu pedeset hiqada) KM, i to za:
a) sufinansirawe programa/projekata manifestacija kulture
u iznosu od 115.000,00 (slovima: stotinu petnaest hiqada) KM,
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b) sufinansirawe programa/projekata izdava~ke djelatnosti
u iznosu od 20.000,00 (slovima: dvadeset hiqada) KM i
c) sufinansirawe realizacije manifestacije "Dani
evropskog naslije|a" u iznosu od 15.000,00 (slovima: petnaest
hiqada) KM.
^lan 3.
(1) Sredstva iz ~lana 2. ta~ka a) ove odluke }e biti
dodijeqena:
a) ustanovama i udru`ewima u iznosu od 110.000,00 KM sa
ekonomskog koda 614300 ‡ Teku}i transferi neprofitnim
organizacijama i
b) privrednim dru{tvima u iznosu od 5.000,00 KM sa
ekonomskog koda 614500 ‡ Subvencije privatnim preduze}ima i
preduzetnicima.
(2) Sredstva iz ~lana 2. ta~ka b) ove odluke }e biti
dodijeqena:
a) ustanovama i udru`ewima u iznosu od 5.000,00 KM sa
ekonomskog koda 614300 ‡ Teku}i transferi neprofitnim
organizacijama,
b) privrednim dru{tvima u iznosu od 5.000,00 KM sa
ekonomskog koda 614500 ‡ Subvencije privatnim preduze}ima i
preduzetnicima i
c) fizi~kim licima u iznosu od 10.000,00 KM sa ekonomskog
koda 614200 ‡ Teku}i transferi pojedincima.
(3) Sredstva iz ~lana 2. ta~ka c) ove odluke dodjequju se
sa ekonomskog koda 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
u iznosu od 15.000,00 KM, i to dobavqa~ima koji }e pru`ati
ugovorene i druge posebne usluge u postupcima javnih nabavki
koje provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog
kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo).
^lan 4.
(1) Sredstvima iz ~lana 2. ta~ka a) ove odluke vr{i}e se
sufinansirawe pojedina~nh programa/projekata pravnih lica
koja organizuju tradicionalne i druge zna~ajne pozori{ne,
kwi`evne, muzi~ko-scenske, muzi~ke, plesne, muzejske, arhivske,
bibliote~ke, likovne, izlo`bene i filmske manifestacije,
tribine, simpozije i programe, kao i manifestacije, tribine,
simpozije i programe usmjerene na promociju i o~uvawe
kulturne ba{tine, ukoliko podnosioci zahtjeva ispuwavaju
sqede}e uslove:
a) imaju sjedi{te u Tuzlanskom kantonu,
b) da su registrovani za obavqawe kulturnih djelatnosti
najmawe godinu dana u skladu sa zakonom
c) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
d) da za predlo`eni program/projekat nisu dobili sredstva
sa drugih buxetskih pozicija Buxeta Tuzlanskog kantona
u 2021. godini i
e) da se predlo`eni program/projekat realizuje u 2021.
godini.
(2) Zahtjevi pravnih lica za sredstva iz ~lana 2. ta~ka a)
ove odluke kojima su dodijeqena sredstva u 2018., 2019. i 2020.
godini, a koji nisu dostavili narativni i finansijski izvje{taj
o namjenskom utro{ku dodijeqenih sredstava i koji nisu
opravdali dodijeqena sredstva, bi}e odba~eni i ne}e se uzeti u
razmatrawe.
(3) Zbog ograni~enog iznosa sredstava, podnosilac zahtjeva
za sredstva iz ~lana 2. ta~ka a) ove odluke mo`e predlo`iti
jedan program/projekat za manifestacije kulture od interesa
za Tuzlanski kanton, za koji se mo`e dodijeliti maksimalno do
7.000,00 KM.
(4) Sredstvima iz ~lana 2. ta~ka b) ove odluke vr{i}e se
sufinansirawe pojedina~nih programa/projekata izdava~ke
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djelatnosti pravnih i fizi~kih lica ukoliko podnosioci
zahtjeva ispuwavaju sqede}e uslove:
a) da su izdava~ ili autor sa podru~ja Tuzlanskog kantona,
b) da su ~asopis, kwiga ili druga publikacija iz oblasti
kulture, uz predo~ene najmawe dvije stru~ne recenzije,
c) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
(odnosi se samo na pravna lica),
d) da su autori programa/projekta izdava~ke djelatnosti za
koji podnose zahtjev (odnosi se samo na fizi~ka lica) i
e) da se predlo`eni program/projekat realizuje u 2021.
godini.
(5) Zahtjevi pravnih lica za sredstva iz ~lana 2. ta~ka b)
ove odluke kojima su dodijeqena sredstva u 2020. godini, a koji
nisu dostavili narativni i finansijski izvje{taj o namjenskom
utro{ku dodijeqenih sredstava i koji nisu opravdali dodijeqena
sredstva, bi}e odba~eni i ne}e se uzeti u razmatrawe.
(6) Zbog ograni~enog iznosa sredstava, podnosilac zahtjeva
za sredstva iz ~lana 2. ta~ka b) ove odluke mo`e ostvariti pravo
na maksimalno do 2.000,00 KM po programu/projektu izdava~ke
djelatnosti.
(7) Sredstvima iz ~lana 2. ta~ka c) ove odluke vr{i}e se
sufinansirawe realizacije manifestacije "Dani evropskog
nasqe|a", a kroz organizaciju stru~nih i nau~nih skupova,
okruglih stolova, konferencija, izlo`bi i drugih doga|aja
vezanih za kulturnu ba{tinu.
(8) Manifestaciju iz stava (7) ovog ~lana realizova}e
Ministarstvo uz u~e{}e javnih ustanova i javnog preduze}a
iz resorne nadle`nosti, kao i ostalih pravnih i fizi~kih lica
koja imaju kapacitete da svojim aktivnostima doprinesu uspje{noj
organizaciji i prepoznatqivosti navedene manifestacije.
^lan 5.
(1) Finansijski se ne}e podr`ati programi/projekti iz
~lana 4. stav (1) ove odluke:
1. koji su zasnovani iskqu~ivo na ostvarivawu vjerskih
ciqeva,
2. koji su bazirani na promociji aktivnosti politi~kih
stranaka,
3. podnosilaca zahtjeva sa sjedi{tem izvan Tuzlanskog
kantona,
4. kojima se podrazumijeva finansirawe plata (bruto i
neto li~ni dohodak) i osnovne djelatnosti,
5. podnosilaca zahtjeva koji su buxetski korisnici i
6. kojima se podrazumijeva finansirawe adaptacije,
rekonstrukcije, investiciono ulagawe u obnovu objekata,
iskqu~ivo kupovina opreme i sli~no.
(2) Finansijski se ne}e podr`ati programi/projekti iz
~lana 4. stav (4) ove odluke:
1. koji su uxbenici i druga nastavna sredstva,
2. koji su projekti dnevne, sedmi~ne i mjese~ne {tampe,
3. podnosilaca zahtjeva koji su buxetski korisnici,
4. vi{e od tri izdava~ka programa/projekata jednog
izdava~a i
5. vi{e od jednog programa/projekata istog autora po izdava~u.
^lan 6.
(1) Programi/projekti, koji ispuwavaju uslove iz ~lana 4.
stav (1) ove odluke se vrednuju na sqede}i na~in:
1. kvalitet programa i doprinos podizawu kulturnog
nivoa u Kantonu,
2. kontinuiranost programa/projekta i wegova tradicijska
osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoro~an u~inak i
odr`ivost),
3. adekvatna zastupqenost op{tina/gradova,

Broj 9 - Strana 1076

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

4. zna~aj projekata/programa za kulturni `ivot zajednice
i dru{tva,
5. saradwa sa drugim sli~nim organizacijama na doma}em i
me|unarodnom planu i
6. afirmisawe kulture Tuzlanskog kantona.
(2) Programi/projekti koji ispuwavaju uslove iz ~lana 4.
stav (4) ove odluke se vrednuju na sqede}i na~in:
1. kvalitet izdava~kog programa/projekata,
2. doprinos programa/projekata promociji kulture i
kulturnih vrijednosti u Tuzlanskom kantonu i
3. ja~awe kulturnih kapaciteta/razvoj kulturnog kapitala.
^lan 7.
(1) Prilikom raspodjele sredstava iz ~lana 2. ta~ke a) i b)
ove odluke, ministar za kulturu, sport i mlade (u daqem tekstu:
ministar) }e imenovati stru~nu komisiju koja vr{i ocjenu i
odabir programa/projekata (u daqem tekstu: Komisija), koja se
sastoji od pet ~lanova imenovanih iz reda istaknutih stru~waka
iz oblasti kulture i zaposlenika Ministarstva.
(2) Komisija }e utvrditi da li podnosioci zahtjeva
ispuwavaju uslove iz ~lanova 4. i 5. ove odluke, procijeniti
kvalitet programa/projekta te predlo`iti iznos za sufinanirawe
programa/projekta.
(3) Procjena kvalitete programa/projekta }e biti
izvr{ena u skladu sa kriterijima iz ~lana 6. ove odluke.
(4) Komisija dodjequje usagla{ene bodove od 1-5 za svaki
od kriterija pojedina~no, na sqede}i na~in: 1 – veoma lo{e; 2 lo{e; 3 – odgovaraju}e; 4 – dobro; 5 – veoma dobro.
(5) Ukupan broj bodova za program/projekat predstavqa
zbir svih bodova dodijeqenih po svakom kriteriju.
^lan 8.
Samo programi/projekti koji su ostvarili vi{e od polovine
maksimalnog ukupnog broja bodova }e biti sufinansirani.
^lan 9.
(1) Po okon~awu postupka dodjele bodova Komisija
dostavqa ministru Odluku o utvr|ivawu prijedloga o
odobravawu finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima
i namjeni finansijskih sredstava za sufinansirawe programa
projekata manifestacija kulture i programa/projekata
izdava~ke djelatnosti.
(2) Na osnovu odluke Komisije iz stava (1) ovog ~lana
ministar donosi Odluku o odobravawu finansijskih sredstava,
korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za
sufinansirawe programa/projekata manifestacija kulture i
programa/projekata izdava~ke djelatnosti, na koju daje saglasnost
Vlada Tuzlanskog kantona.
(3) Ministarstvo }e sa korisnicima sredstava iz stava (2)
ovog ~lana zakqu~iti ugovore kojima }e se utvrditi me|usobna
prava i obaveze ugovornih strana.
^lan 10.
Transparentnost
postupka
dodjele
sredstava
za
sufinansirawe programa/projekata manifestacija kulture i
programa/projekata izdava~ke djelatnosti }e se obezbijediti
na na~in da }e podnosioci zahtjeva biti informisani putem veb
stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba i veb
stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba.
^lan 11.
(1) Podnosilac zahtjeva, je prilikom podno{ewa zahtjeva
za dodjelu sredstava iz ~lana 2. ta~ka a) ove odluke, obavezan
dostaviti sqede}u dokumentaciju:
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1. Obrazac I – Prijavni obrazac za programe/projekate
manifestacije kulture,
2. Obrazac II - Prijedlog programa/projekta sa
finansijskim planom programa/projekta kojim se aplicira, koji
sadr`i potpunu specifikaciju tro{kova i visinu sredstava koja
se potra`uje od Ministarstva,
3. rje{ewe o upisu u odgovaraju}i registar pravnih lica
kod nadle`nog organa sa svim izmjenama (ovjerena fotokopija),
4. uvjerewe o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija),
5. listu manifestacija kulture, realizovanih u 2020.
godini, potpisanu od strane ovla{tenog lica i ovjerenu
pe~atom, dok podnosioci zahtjeva koji nisu realizovali niti
jednu manifestaciju kulture u 2020. godini dostavqaju izjavu
o navedenoj ~iwenici potpisanu od strane ovla{tenog lica i
ovjerenu pe~atom,
6. dokaz o izmirenim obavezama po osnovu obaveznih
doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno osigurawe, osigurawe od
nezaposlenosti) i poreza na platu, odnosno poreza na dohodak,
ne starije od tri mjeseca od dana podno{ewa zahtjeva i
7. potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog
ra~una, ne stariju od tri mjeseca, u kojoj je jasno nazna~eno da
ra~un podnosica zahtjeva nije blokiran.
(2) Podnosilac zahtjeva - pravno lice je prilikom
podno{ewa zahtjeva za dodjelu sredstva iz ~lana 2. ta~ka b) ove
odluke, obavezno dostaviti sqede}u dokumentaciju:
1. Obrazac III – Prijavni obrazac za pravna lica za
programe/projekte izdava{tva,
2. rje{ewe o upisu u odgovaraju}i registar pravnih lica
kod nadle`nog organa sa svim izmjenama (ovjerena fotokopija),
3. uvjerewe o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija),
4. finansijski plan predlo`enog izdava~kog programa/
projekata, sa potpunom specifikacijom tro{kova i visinom
sredstava koju potra`uje od Ministarstva,
5. dokaz o izmirenim obavezama po osnovu obaveznih
doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno osigurawe, osigurawe od
nezaposlenosti) i poreza na platu, odnosno poreza na dohodak,
ne starije od tri mjeseca od dana podno{ewa zahtjeva,
6. izjavu o publikacijma izdatim u 2020. godini, ovjerenu
kod nadle`nog gradskog/op{tinskog organa ili notara, dok
podnosioci zahtjeva koji nisu izdali niti jednu publikaciju u
2020. godini dostavqaju izjavu o navedenoj ~iwenici ovjerenu
kod nadle`nog gradskog/op{tinskog organa ili notara,
7. potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane Javne ustanove
Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}"
Tuzla (Biblioteke Kantona), Nacionalne i univerzitetske
biblioteke Bosne i Hercegovine ili javne biblioteke na svom
op{tinskom podru~ju (original ili ovjerena kopija) o tome
da je, u skladu sa ~lanom 9. Zakona o izdava~koj djelatnosti
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/02) izvr{ena
obaveza dostavqawa obaveznog broja primjeraka izdatih
publikacija prema navedenim bibliotekama u 2020. godini
(dostavqaju samo podnosioci zahtjeva koji su imali izdate
publikacije u 2020. godini),
8. originalnu odluku izdava~a ili drugi dokument kojim je
utvr|ena cijena jednog primjerka publikacije,
9. dvije stru~ne recenzije (sa originalnim potpisima
recenzenata) i
10. potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog
ra~una, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je jasno nazna~eno da
ra~un podnosica zahtjeva nije blokiran.
(3) Podnosilac zahtjeva - fizi~ko lice je prilikom
podno{ewa zahtjeva za dodjelu sredstva iz ~lana 2. ta~ka b) ove
odluke, obavezno dostaviti sqede}u dokumentaciju:
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1. Obrazac IV – Prijavni obrazac za fizi~ka lica za
programe/projekte izdava{tva,
2. CIPS obrazac PBA 3 (original ili ovjerena kopija)
ili ovjerena kopija li~ne karte,
3. finansijski plan predlo`enog izdava~kog programa/
projekata, sa potpunom specifikacijom tro{kova i visinom
sredstava koju potra`uje od Ministarstva,
4. izjavu o publikacijma izdatim u 2020. godini, ovjerenu
kod nadle`nog gradskog/op{tinskog organa ili notara, dok
podnosioci zahtjeva koji nisu izdali niti jednu publikaciju u
2020. godini dostavqaju izjavu o navedenoj ~iwenici ovjerenu
kod nadle`nog gradskog/op{tinskog organa ili notara,
5. potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane Javne ustanove
Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}"
Tuzla (Biblioteke Kantona), Nacionalne i univerzitetske
biblioteke Bosne i Hercegovine ili javne biblioteke na svom
op{tinskom podru~ju (original ili ovjerena kopija) o tome
da je, u skladu sa ~lanom 9. Zakona o izdava~koj djelatnosti
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/02) izvr{ena
obaveza dostavqawa obaveznog broja primjeraka izdatih
publikacija prema navedenim bibliotekama u 2020. godini
(dostavqaju samo podnosioci zahtjeva koji su imali izdate
publikacije u 2020. godini),
6. izjavu ovjerenu kod nadle`nog gradskog/op{tinskog
organa ili notara o cijeni jednog primjerka publikacije, sa
predra~unom ili ra~unom {tamparije o visini naknade za
{tampawe publikacije, kao i drugim dokumentima iz kojih se
mo`e utvrditi cijena jednog primjerka publikacije (npr. ugovor
sa lektorom, ugovor sa korektorom i sl.)
7. izjavu ovjerenu kod nadle`nog gradskog/op{tinskog
organa ili notara da je autor programa/projekta izdava~ke
djelatnosti za koji podnosi zahtjev,
8. dvije stru~ne recenzije (sa originalnim potpisima
recenzenata) i
9. potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog
ra~una, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je jasno nazna~eno da
ra~un podnosica zahtjeva nije blokiran.
(4) Sastavni dio ove odluke su Obrazac I – Prijavni obrazac
za programe/projekate manifestacija kulture, Obrazac II prijedlog programa/projekta sa finansijskim planom programa/
projekta kojim se aplicira, Obrazac III – Prijavni obrazac
za pravna lica za programe/projekte izdava{tva i Obrazac
IV – Prijavni obrazac za fizi~ka lica za programe/projekte
izdava{tva, a isti se mogu preuzeti na veb stranici Vlade
Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba i Ministarstva
mksmtk.gov.ba.
^lan 12.
U slu~aju nedostatka sredstava u Buxetu Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu, obustavqa se realizacija dodjele sredstava
u potpunosti ili djelimi~no, srazmjerno nedostaju}im
sredstvima.
^lan 13.
(1) Korisnici odobrenih sredstava iz ~lana 9. stav (2) ove
odluke dostavqaju Ministarstvu narativni i finansijski
izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava na na~in i u rokovima
koji }e se definisati ugovorom iz ~lana 9. stav (3) ove odluke.
(1) Korisnik koji ne postupi u skladu sa odredbom stava
(1) ovog ~lana ne mo`e ostvariti pravo na dodjelu sredstava za
sufinansirawe programa/projekta za narednu godinu.
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^lan 14.
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.		
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTO
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-36-5952-1/21			
Tuzla, 27.04.2021. godine
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OBRAZAC I
BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Culture, Sports and Youth

Tuzla, Rudarska br. 65., tel.: ++387 35 369-352 fax.: ++387 35 369-437 e-mail: mksm@tk.kim.ba

PRIJAVNI OBRAZAC
za programe/projekte manifestacije kulture
Naziv pravnog lica
Datum registracije pravnog
lica
Ime i prezime i funkcija
odgovornog lica
Djelatnost koju pravno lice
obavlja
Adresa, poštanski broj i
mjesto
Telefon /fax/e – mail
Šifra i vrsta djelatnosti
Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa
Broj transakcijskog računa
banke
Identifikacioni broj (ID broj)
Namjena

Namjena korištenja
sredstava i traženi iznos
sredstava

Traženi iznos
sredstava od
Ministarstva
(KM)

Napomena: Maksimalni
iznos sredstava po
namjeni ne smije iznositi
više od (KM):

7.000,00

Ukupan iznos neophodan za
realizaciju manifestacije

1
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Finansiranje projekta
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a

Vlastita ulaganja

KM

b

Traženi iznos sredstava od
Ministarstva

KM

c

Sredstva Grada/Općine

KM

d

Ostala sredstva budžeta

KM

e

Sredstva FBiH

KM

f

Sredstva BiH

KM

g

Ostala sredstva

KM

Ukupna vrijednost projekta:

KM

Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):


Obrazac II - Prijedlog programa/projekta sa finansijskim planom programa/projekta kojim se
aplicira, koji sadrži potpunu specifikaciju troškova i visinu sredstava koja se potražuje od
Ministarstva,



rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih lica kod nadležnog organa sa svim izmjenama
(ovjerena fotokopija),
uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija),
listu manifestacija kulture, realizovanih u 2020. godini, potpisanu od strane ovlaštenog lica i
ovjerenu pečatom, dok podnosioci zahtjeva koji nisu realizovali niti jednu manifestaciju kulture
u 2020. godini dostavljaju izjavu o navedenoj činjenici potpisanu od strane ovlaštenog lica i
ovjerenu pečatom,
dokaz o izmirenim obavezama po osnovu obaveznih doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno
osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti) i poreza na platu, odnosno poreza na dohodak, ne
starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva i
potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je
jasno naznačeno da račun podnosica zahtjeva nije blokiran.








Napomena: Podnosilac zahtjeva obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca,
zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.
Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom,
podnosioci zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po
potrebi, dok podnosioci zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe,
mogu koristiti dodatni list papira na kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava.
Svaki dodatni list mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom pravnog lica.
Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti, što
potvrđujem potpisom.
Mjesto: ................................
MP

Datum: ................................

(ovjeriti pečatom )

..................................
(Potpis odgovorne osobe)

2
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OBRAZAC II

Prijedlog programa/projekta sa finansijskim planom
programa/projekta kojim se aplicira
Naziv programa/projekta:

OPIS PROGRAMA/PROJEKTA – opišite detaljno program/projekat kojim se prijavljujete.
Ukoliko trebate više mjesta priložite dodatne stranice u wordu ili koristite dodatni prostor u
wordu
Ciljevi programa/projekta i njegov značaj za kulturni život zajednice i društva:

Opis aktivnosti:

Lokacija implementacije programa/projekta i učesnici:

Trajanje programa/projekta:

Petak, 4. juni 2021. god.
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Očekivani rezultati programa/projekta:

Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (da li aktivnosti imaju
dugoročan učinak i održivost)

Opišite saradnju sa drugim sličnim organizacjama na domaćem i međunarodnom planu
prilikom realizacije programa/projekta

Opišite kako program/projekat doprinosi afirmisanju kulture Tuzlanskog kantona

Ostalo (navedite ostale stavke koje smatrate relevantnim za realizaciju projekta)

Finansijski plan programa/projekta

Rb

Aktivnost/ Stavka

Ukupno

Vlastita sredstva

(KM)

(KM)

Sredstva iz
drugih izvora

Zahtijevana sredstva
Vlade Tuzlanskog
kantona
(KM)

UKUPNO

1
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Napomena:
1. Prilikom izrade finansijskog plana podnosioci zahtjeva moraju planirati i sredstva iz
drugih izvora, a ne samo od Ministarstva, obzirom da se sredstva dodjeljuju za sufinansiranje
programa/projekata iz oblasti kulture.
2. Ukoliko trebate više mjesta koristite dodatne redove u wordu.

Dana, ___.___.2021. godine

M.P.

Potpis odgovorne osobe:
___________________________

2
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OBRAZAC III
BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Culture, Sports and Youth

Tuzla, Rudarska br. 65., tel.: ++387 35 369-352 fax.: ++387 35 369-437 e-mail: mksm@tk.kim.ba

PRIJAVNI OBRAZAC
za pravna lica za programe/projekte izdavaštva
Naziv pravnog lica
Datum registracije pravnog
lica
Ime i prezime i funkcija
odgovornog lica
Djelatnost koju pravno lice
obavlja
Adresa, poštanski broj i
mjesto
Telefon /fax/e – mail
Šifra i vrsta djelatnosti
Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa
Broj transakcijskog računa
banke
Identifikacioni broj (ID broj)
Namjena

Namjena korištenja
sredstava i traženi iznos
sredstava

Traženi iznos
sredstava od
Ministarstva
(KM)

Napomena: Maksimalni
iznos sredstava po
namjeni ne smije iznositi
više od (KM):

2.000,00

Ukupan iznos neophodan za
realizaciju programa/projekta

1
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a

Vlastita ulaganja

KM

b

Traženi iznos sredstava od
Ministarstva

KM

c

Sredstva Grada/Općine

KM

d

Ostala sredstva budžeta

KM

e

Sredstva FBiH

KM

f

Sredstva BiH

KM

g

Ostala sredstva

KM

Ukupna vrijednost projekta:

KM

Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja
(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):














Obrazac III – Prijavni obrazac za pravna lica za programe/projekte izdavaštva,
rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih lica kod nadležnog organa sa svim izmjenama
(ovjerena fotokopija),
uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija),
finansijski plan predloženog izdavačkog programa/projekata, sa potpunom specifikacijom
troškova i visinom sredstava koju potražuje od Ministarstva,
dokaz o izmirenim obavezama po osnovu obaveznih doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno
osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti) i poreza na platu, odnosno poreza na dohodak, ne
starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva,
izjavu o publikacijma izdatim u 2020. godini, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog
organa ili notara, dok podnosioci zahtjeva koji nisu izdali niti jednu publikaciju u 2020. godini
dostavljaju izjavu o navedenoj činjenici ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili
notara,
potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka
„Derviš Sušić“ Tuzla (Biblioteke kantona), nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i
Hercegovine ili javne biblioteke na svom općinskom području (original ili ovjerena kopija) o
tome da je, u skladu sa članom 9. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine
Tuzlanskog kantona“ broj: 3/02) izvršena obaveza dostavljanja obaveznog broja primjeraka
izdatih publikacija prema navedenim bibliotekama u 2020. godini (dostavljaju samo podnosioci
zahtjeva koji su imali izdate publikacije u 2020. godini),
originalnu odluku izdavača ili drugi dokument kojim je utvrđena cijena jednog primjerka
publikacije,
dvije stručne recenzije (sa originalnim potpisima recenzenata) i
potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je
jasno naznačeno da račun podnosica zahtjeva nije blokiran.

Napomena: Podnosilac zahtjeva obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca, zaokružuje/obilježava
ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će
se koristiti prilikom vrednovanja prijave.

2
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U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom, podnosioci
zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok podnosioci
zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na
kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisan od strane
ovlaštene osobe i ovjeren pečatom pravnog lica.

Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci
istiniti, što potvrđujem potpisom.
Mjesto:
................................
Datum:
MP

(ovjeriti pečatom )

................................

..................................
(Potpis odgovorne osobe)

3
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OBRAZAC IV
BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Министарство зa kулtуру, спoрt и млaдe

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Culture, Sports and Youth

Tuzla, Rudarska br. 65., tel.: ++387 35 369-352 fax.: ++387 35 369-437 e-mail: mksm@tk.kim.ba

PRIJAVNI OBRAZAC
za fizička lica za programe/projekte izdavaštva
Ime i prezime
Jedinstveni matični broj
Datum, mjesto i država
rođenja
Adresa prebivališta,
poštanski broj i mjesto
Telefon /fax/e – mail
Naziv banke-filijale u kojoj je
otvoren transakcijski račun i
adresa
Broj transakcijskog računa
banke
Namjena

Namjena korištenja
sredstava i traženi iznos
sredstava

Traženi iznos
sredstava od
Ministarstva
(KM)

Napomena: Maksimalni
iznos sredstava po
namjeni ne smije iznositi
više od (KM):

2.000,00

Ukupan iznos neophodan za
realizaciju programa/projekta

Finansiranje projekta

a

Vlastita ulaganja

KM

b

Traženi iznos sredstava od
Ministarstva

KM

c

Sredstva Grada/Općine

KM

d

Ostala sredstva budžeta

KM

1
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e

Sredstva FBiH

KM

e
f

Sredstva FBiH
Sredstva BiH

KM
KM

f
g

Sredstva BiH
Ostala sredstva

KM
KM

g
Ostala sredstva
Ukupna vrijednost projekta:

KM
KM

Ukupna vrijednost projekta:

KM

Uz prijavni obrazac, podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja
(označiti
znakom
„x“ podnosilac
dokumentaciju
koja se
dostavlja
u prilogu):
Uz prijavni
obrazac,
zahtjeva
obavezno
dostavlja

(označiti znakom „x“ dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu):
 CIPS obrazac PBA 3 (original ili ovjerena kopija) ili ovjerena kopija lične karte,
 CIPS
finansijski
planPBA
predloženog
potpunom
specifikacijom troškova i
obrazac
3 (originalizdavačkog
ili ovjerenaprograma/projekata,
kopija) ili ovjerenasa
kopija
lične karte,
visinom
sredstava
koju
potražuje
od
Ministarstva,
 finansijski plan predloženog izdavačkog programa/projekata, sa potpunom specifikacijom troškova i
 Izjavu
o publikacijma
u 2020.
godini, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili
visinom
sredstava kojuizdatim
potražuje
od Ministarstva,
notara,odok
podnosioci
zahtjeva
koji godini,
nisu izdali
niti jednu
publikaciju
u 2020. godini dostavljaju
 Izjavu
publikacijma
izdatim
u 2020.
ovjerenu
kod nadležnog
gradskog/općinskog
organa ili
izjavu odok
navedenoj
činjenici
ovjerenu
notara,dostavljaju
notara,
podnosioci
zahtjeva
koji kod
nisunadležnog
izdali nitigradskog/općinskog
jednu publikaciju uorgana
2020.iligodini
 potvrdu
ili
drugi
dokaz
izdat
od
strane
Javne
ustanove
Narodna
i
univerzitetska
biblioteka
izjavu o navedenoj činjenici ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, „Derviš
Sušić“ Tuzla
(Biblioteke
kantona),
nacionalne
i univerzitetske
Bosne biblioteka
i Hercegovine
ili
 potvrdu
ili drugi
dokaz izdat
od strane
Javne ustanove
Narodnabiblioteke
i univerzitetska
„Derviš
javne biblioteke
na svom općinskom
području (original
ili ovjerena
kopija) Bosne
o tome da
je, u skladu sa
Sušić“
Tuzla (Biblioteke
kantona), nacionalne
i univerzitetske
biblioteke
i Hercegovine
ili
članom
9. Zakona
o izdavačkoj
djelatnosti
kantona“
3/02)
javne
biblioteke
na svom
općinskom
području(„Službene
(original ili novine
ovjerenaTuzlanskog
kopija) o tome
da je, ubroj:
skladu
sa
izvršena
obaveza
dostavljanja
obaveznog
broja
primjeraka
izdatih
publikacija
prema
navedenim
članom 9. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/02)
bibliotekama
u 2020.
godini (dostavljaju
samo
podnosioci
zahtjeva
su imali izdate
u
izvršena
obaveza
dostavljanja
obaveznog
broja
primjeraka
izdatihkoji
publikacija
premapublikacije
navedenim
2020. godini),u 2020. godini (dostavljaju samo podnosioci zahtjeva koji su imali izdate publikacije u
bibliotekama
 izjavu
ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara o cijeni jednog primjerka
2020. godini),
publikacije,
sa predračunom
ili računom
štamparije o visini
za štampanje
publikacije,
kao i
 izjavu ovjerenu
kod nadležnog
gradskog/općinskog
organanaknade
ili notara
o cijeni jednog
primjerka
drugim dokumentima
iz kojihiliseračunom
može utvrditi
cijena
jednog
primjerka
publikacijepublikacije,
(npr. ugovor
publikacije,
sa predračunom
štamparije
o visini
naknade
za štampanje
kaosai
lektorom,
ugovor sa korektorom
sl.) utvrditi cijena jednog primjerka publikacije (npr. ugovor sa
drugim
dokumentima
iz kojih sei može
 izjavu
ovjerenu
nadležnog gradskog/općinskog
organa ili notara da je autor programa/projekta
lektorom,
ugovorkod
sa korektorom
i sl.)
izdavačke
djelatnosti
za
koji
podnosi
zahtjev,
 izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da je autor programa/projekta
 dvije
stručne
recenzijeza(sakoji
originalnim
potpisima recenzenata) i
izdavačke
djelatnosti
podnosi zahtjev,
 dvije
potvrdu
od banke
o broju
računa, nei starija od tri mjeseca, u kojoj je jasno
stručne
recenzije
(sa otvorenog
originalnimtransakcijskog
potpisima recenzenata)
naznačeno
račun
podnosica
zahtjeva
nije blokiran.
 potvrdu
od da
banke
o broju
otvorenog
transakcijskog
računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je jasno
naznačeno da račun podnosica zahtjeva nije blokiran.
Napomena: Podnosilac zahtjeva obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca, zaokružuje/obilježava
ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će
Napomena: Podnosilac zahtjeva obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca, zaokružuje/obilježava
se koristiti prilikom vrednovanja prijave.
ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom, podnosioci
se koristiti prilikom vrednovanja prijave.
zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok podnosioci
U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom, podnosioci
zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na
zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok podnosioci
kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti potpisan od strane
zahtjeva koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na
podnosica zahtjeva.
kojem ce navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti potpisan od strane
podnosica
zahtjeva.
Ovim
izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci

istiniti,
što potvrđujem
potpisom. i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci
Ovim izjavljujem,
pod materijalnom
Mjesto:
istiniti, što potvrđujem potpisom.
Mjesto: ................................
................................
Datum:
................................
Datum:
................................

..................................
..................................

(Potpis podnosioca zahtjeva)
(Potpis podnosioca zahtjeva)

2
2
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Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 10/05, 11/06,
13/11 i 15/17), a u vezi sa ~lanom 76. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 27.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o utvr|ivawu uslova i kriterija, na~inu i postupku
raspodjele namjenskih sredstava prikupqenih po
osnovu naknade za obavqene tehni~ke preglede vozila
^lan 1.
Ovom odlukom se utvr|uju uslovi, kriteriji, na~in i postupak
dodjele namjenskih sredstava za projekte iz oblasti saobra}aja i
saobra}ajne kulture u iznosu od 35.000,00 KM (slovima: trideset
pet hiqada konvertibilnih maraka), potro{a~ka jedinica
22010001 Ministarstva trgovine, turizma i saobra}aja (u daqem
tekstu: Ministarstvo).
^lan 2.
(1) Sredstva iz ~lana 1. ove odluke se dodjequju neprofitnim
organizacijama koje }e predlo`ene projekte iskqu~ivo
implementirati na podru~ju Tuzlanskog kantona.
(2) Sredstva se dodjequju u skladu sa Zakonom o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona i planiranim sredstvima u Buxetu
Tuzlanskog kantona.
^lan 3.
(1) Dodjela sredstava neprofitnim organizacijama vr{i}e
se iskqu~ivo po javnom pozivu.
(2) Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju neprofitne
organizacije koje su registrovane u Ministarstvu pravosu|a
i uprave Tuzlanskog kantona, kao i neprofitne organizacije
koje su registrovane u skladu sa zakonom na entitetskom ili
dr`avnom nivou, a koje }e predlo`ene projekte implementirati
iskqu~ivo na podru~ju Tuzlanskog kantona.
^lan 4.
Ministar trgovine, turizma i saobra}aja (u daqem tekstu:
ministar) }e svojim rje{ewem imenovati Komisiju koja }e
biti zadu`ena da razmotri prijave po Javnom pozivu za dodjelu
sredstava i utvrdi da li su ispuweni kriteriji utvr|eni ovom
odlukom, izvr{i bodovawe i sa~ini preliminarnu listu sa
nazivom neprofitne organizacije, nazivom projekta i iznosom
dodijeqenih sredstava (u daqem tekstu: Komisija).
^lan 5.
Sredstva se raspodjequju za projekte iz oblasti saobra}aja
koji se odnose na:
• unapre|ewe vr{ewa kontrole tehni~ke ispravnosti
vozila na stanicama tehni~kog pregleda,
• edukaciju djece u pred{kolskom i {kolskom uzrastu iz
oblasti saobra}ajne kulture i poznavawa saobra}ajnih propisa,
• edukaciju voza~a o za{titi ~ovjekove okoline i smawewu
emisije izduvnih gasova,
• promociju i organizaciju biciklisti~kih, auto i moto
utrka i manifestacija,
• pove}awe nivoa bezbijednosti saobra}aja,
• unapre|ewe nivoa usluge prevoza putnika,
• obiqe`avawe zna~ajnih datuma iz oblasti saobra}aja (dan
voza~a i automehani~ara, dani bez vozila i drugi).

Petak, 4. juni 2021. god.

^lan 6.
(1) Neprofitne organizacije su du`ne uz aplikacioni
obrazac dostaviti slijede}u dokumentaciju kojom dokazuju
ispuwavawe uslova:
1. Rje{ewe o upisu u Registar neprofitnih organizacija
(udru`ewa, fondacija i drugih ustanova koje ne ostvaruju dobit,
koje nisu pod nadle`no{}u vlade i ~iji osniva~ nije dr`ava)
kod Ministarstva pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona ili
drugog nadle`nog organa u Bosni i Hercegovini,
2. Uvjerewe o poreznoj registraciji,
3. Projekat sa specifikacijom tro{kova ovjeren i
potpisan od strane podnosioca.
(2) Dokumenti se prila`u u originalu ili ovjerenoj kopiji,
koja ne mo`e biti starija od {est mjeseci, ra~unaju}i unazad od
dana objavqivawa javnog poziva.
^lan 7.
Projekat neprofitne organizacije (aplikanta) iz ~lana
6. stav 1. ta~ka 3. ove odluke obavezno treba da sadr`i sqede}e
podatke:
• naziv i opis projekta,
• oblast saobra}aja na koju se odnosi projekat,
• ciqeve projekta,
• vrste aktivnosti koje }e se provesti da bi se postigli
postavqeni ciqevi,
• podaci o ukqu~enosti i broju volontera na projektu,
• ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera - druga
neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa
dokazom o partnerstvu (ugovor i sli~no),
• o~ekivani rezultati projekta,
• rok realizacije projekta i
• specifikacija tro{kova sa visinom sredstava koja se
potra`uju od Ministarstva, vlastita sredstva ili drugi izvori
finansirawa projekta (navesti detaqnu specifikaciju).
^lan 8.
(1) Prijedlog raspodjele sredstava neprofitnim
organizacijama (aplikantima) sa~iwava Komisija, cijene}
i pri tome ukupan broj bodova utvr|enih na osnovu sqede}ih
kriterija:
• oblast saobra}aja na koju se odnosi projekat,
• rok realizacije projekta,
• veli~ina ciqne grupe obuhva}ene projektom,
• broj ukqu~enih volontera,
• partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom
ili institucijom iz javnog sektora u realizovawu projekta,
• ve}i udio u finansirawu projekta iz vlastitih sredstava
ili drugih izvora,
• teritorijalna zastupqenost na podru~ju Tuzlanskog
kantona,
• promocija ciqeva Ministarstva u oblasti bezbjednosti
saobra}aja, ve}i kvalitet usluge prevoza i promocija
alternativnih vidova prevoza sa ciqem smawewa broja vozila
na cestama i zaga|ewa `ivotne sredine.
(2) Na~in bodovawa }e se utvrditi Pravilnikom o
ocjewivawu koji }e donijeti Komisija.
^lan 9.
Prijavqeni
projekti
neprofitnih
organizacija
(aplikanata) ne}e se uzeti u razmatrawe ukoliko:
• prijedlog projekta nije u skladu sa ~lanom 5. ove odluke,
• ne dostave dokumentaciju za dokazivawe ispuwavawa
uslova iz ~lana 6. ove odluke,
• ne razrade projekat kako je definisano ~lanom 7. ove
odluke,
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• su projekti i aktivnosti napravqeni samo u korist ~lanova
udru`ewa,
• projekti sadr`e vjerske ciqeve i aktivnosti ili kojim
se `eli vr{iti edukacija ili propaganda usmjerena samo na
odre|ene vjerske grupe,
• administrativni tro{kovi projekta, pri realizaciji,
prema{uju 30% vrijednosti ukupnog buxeta projekta i
• nisu dostavili izvje{taj o utro{ku sredstava koja su im
ranije dodijeqena u skladu sa potpisanim ugovorima.
^lan 10.
(1) Maksimalni iznos sredstava koji se mo`e dodijeliti po
jednom projektu je 4.000,00 KM.
(2) Neprofitne organizacije (aplikanti) imaju pravo na
javni poziv prijaviti samo jedan projekat.
^lan 11.
(1) Svi prijavqeni aplikanti }e mo}i pogledati
preliminarnu listu na veb stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
(2) Rok za pisani prigovor na preliminarnu listu po
javnom pozivu je pet dana od dana objave na veb stranici Vlade
Tuzlanskog kantona.
(3) Prigovor se upu}uje u pisanoj formi ministru trgovine,
turizma i saobra}aja.
(4) Odluku o prigovoru donosi ministar u roku od pet dana
od dana isteka roka za prigovor.
(5) Odluka ministra po izjavqenom prigovoru je kona~na.
(6) Po okon~awu roka za prigovor na preliminarnu listu
i nakon rje{avawa prigovora, ministar donosi Odluku o
utvr|ivawu kona~ne liste o odobravawu finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom.
(7) Kona~na lista }e biti objavqena na veb stranici Vlade
Tuzlanskog kantona.
(8) U roku od 15 dana od dana dono{ewa Odluke o utvr|ivawu
kona~ne liste, Ministarstvo zakqu~uje ugovore sa neprofitnim
organizacijama (aplikantima), kojim }e regulisati me|usobna
prava, obaveze i odgovornosti.
(9) Prilikom potpisivawa ugovora potrebno je dostaviti
karton deponovanih potpisa od banke sa kojom aplikant ima
potpisan ugovor.
^lan 12.
Nadzor nad kori{}ewem odobrenih sredstava kontinuirano
}e vr{iti komisija koju }e posebnim rje{ewem imenovati
ministar.
^lan 13.
(1) Ministarstvo }e u roku od 30 dana od dana dono{ewa ove
Odluke objaviti javni poziv.
(2) Javni poziv za dodjelu sredstava se objavquje u dnevnom
listu "Dnevni avaz" i na zvani~noj veb stranici Vlade
Tuzlanskog kantona.
^lan 14.
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-8374/21
Tuzla, 27.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.
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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), u vezi sa ~lanom 23. Zakona o dopunskim pravima
branilaca i ~lanova wihovih porodica ‡ drugi pre~i{}eni
tekst (,,Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 20.04.2021.
godine, donosi

O D L U K U
o uslovima, na~inu i postupku ostvarivawa prava
na privremene mjere za oporavak od negativnih
ekonomskih posljedica uzrokavanih pandemijom
virusa „COVID 19“ za korisnike kredita za
stambeno zbriwavawe boraca i ~lanova wihovih
porodica

^lan 1.
(Predmet)
Ovom odlukom utvrxuju se uslovi, na~in i postupak
ostvarivawa prava na privremene mjere sa ciljem oporavka od
negativnih ekonomskih posljedica (u daljem tekstu: privremene
mjere) uzrokovanih pandemijom virusa „COVID 19“ (u daqem
tekstu: pandemija), za borce i ~lanove wihovih porodica sa
podru~ja Tuzlanskog kantona.
^lan 2.
(Pravo kori{}ewa mjera)
(1) Pravo kori{}ewa privremenih mjera po ovoj odluci imaju
borci i ~lanovi wihovih porodica, koji su korisnici kredita za
stambeno zbriwavawe po projektima Ministarstva za bora~ka
pitawa Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo) i
imaju zakqu~ene ugovore sa poslovnom bankom.
(2) Privremene mjere iz stava (1) ovog ~lana mogu biti:
a) moratorij - odgoda u otplati kreditnih obaveza na rok do
12 mjeseci od dana podno{ewa zahtjeva,
b) produ`ewe krajweg roka za otplatu kredita na rok
maksimalno do 12 mjeseci od dana podno{ewa zahtjeva,
c) prilagoxavawe plana otplate srazmjerno smawewu
prihoda doma}instva uz makismalno produ`ewe roka do
12 mjeseci od dana podno{ewa zahtjeva,
d) kombinacija mjera (moratorij se mo`e kombinovati sa
produ`ewem roka otplate i sli~no),
e) prestanak utu`ivawa lica u periodu dok traje pandemija
na rok maksimalno do 12 mjeseci od dana stupawa na snagu
ove odluke,
f) odlagawe izvr{ewa u skladu sa odredbama Zakona o
izvr{nom postupku („Slu`bene novine Federacije
BiH“, br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16) na
rok maksimalno do 12 mjeseci i
g) prestanak obra~unavawa i naplate zateznih kamata u
periodu dok traje pandemija a maksimalno do 12 mjeseci
od dana stupawa na snagu ove odluke.
^lan 3.
(Uslovi)
(1) Lice iz ~lana 2. stav (1) ove odluke ima pravo koristiti
privremene mjere iz ~lana 2. stav (2) ove odluke, ukoliko
ispuwava sqede}e uslove:
a) da je on /ili supru`nik ostao bez posla, usqed ~ega
je smawena plate`na sposobnost i isti nisu u stawu
ispuwavati preuzete obaveze po osnovu zakqu~enih
ugovora,
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b) da on/ili supru`nik ima smawena primawa, usqed ~ega
je smawena plate`na sposobnost i isti nisu u stawu
ispuwavati preuzete obaveze po osnovu zakqu~enih
ugovora i
c) da je visina mjese~nih prihoda nakon umawewa obaveza
po zakqu~enom kreditu iz ~lana 2. stav (1) ove odluke,
po ~lanu doma}instva mawa od 50% prosje~ne neto plate
ostvarene u prethodnoj godini na podru~ju Federacije
Bosne i Hercegovine, prema podacima Zavoda za
statistiku u Federaciji Bosne i Hercegovine.
^lan 4.
(Podno{ewe zahtjeva i odlu~ivawe po zahtjevu)
(1) Pismeni zahtjev sa potrebnom dokumentacijom, lice iz
~lana 3. stav (1) ove odluke podnosi poslovnoj banci sa kojom
ima zakqu~en ugovor, odnosno putem koje je korisnik kredita za
stambeno zbriwavawe.
(2) Poslovna banka utvrxuje potrebnu dokumentaciju za
procjenu plate`e sposobnosti lica koje je korisnik kredita i
o istom ga obavje{tava.
(3) Poslovna banka razmatra zahtjev i odlu~uje o istom
u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti bankarstva i po
potrebi odobrava neku od mjera iz ~lana 2. stav (2) ove odluke.
^lan 5.
(Aneks)
(1) U situaciji kada poslovna banka procijeni da je zahtjev
opravdan sa licem iz ~lana 3. stav (1) ove odluke, kao korisnikom
kredita, zakqu~uje Aneks ugovora o beskamatnom kreditu.
(2) Poslovna banka je obavezna izvijestiti Ministarstvo
o zakqu~enim aneksima i realizaciji aktivnosti iz stava (1)
ovog ~lana.
^lan 6.
(Obaveze Ministarstva)
Obavezuje se Ministarstvo da na osnovu ove odluke
zakqu~i anekse ugovora po svim ugovorima koje je zakqu~ilo
sa poslovnom bankom, a odnose se na realizaciju projekata
stambenog zbriwavawa boraca i ~lanova wihovih porodica,
kojim }e se regulisati privremene mjere.

^lan 7.
(Realizacija)
Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo za
bora~ka pitawa.

^lan 8
(Stupawe na snagu i objavqivawe odluke)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana nakon objavqivawa
u „Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-04-3179/21
Tuzla, 20.04.2021. godine
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PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.

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 42. stav (4) Zakona o izvr{ewu

Petak, 4. juni 2021. god.

Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu (,,Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 1/21) i ~lanom 59. stav (3) 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), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
07.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), izme|u buxetskih korisnika u
okviru razdjela 24 – Ministarstvo obrazovawa i nauke, u dijelu
rasporeda rashoda iz buxeta (izvor 10) u iznosu od 10.000,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na slede}i
na~in:
na teret potro{a~kog mjesta
24010018 – Ministarstvo obrazovawa i nauke
sa ekonomskog koda:
613900 – Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0941.

10.000,00 KM

u korist potro{a~kog mjesta:
24020050 – JU O[ "Bre{ke" Bre{ke, Tuzla
na ekonomski kod:
611200 – Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0004
funkcionalni kod 1020

10.000,00 KM.

III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i buxetski
korisnici iz ta~ke II ove odluke.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1- 11-6341/21
Tuzla, 07.04.2021. godine
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PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.

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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

Petak, 4. juni 2021. god.
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O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, u svrhu sufinansirawa
aktivnosti iz projekta "Digitalizacija bibliote~ke gra|e",
za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}"
Tuzla, potro{a~ko mjesto – 32020001 u iznosu 10.000,00 KM,
dodijeqenog od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, Sarajevo.
II
Transfer za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke usmjerava
se u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana
prihoda po osnovu teku}ih transfera, pove}awem planiranih
prihoda u iznosu od 10.000,00 KM, na ekonomskom kodu 732 111 –
Primqeni teku}i transfer od Dr`ave.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se
pove}awe plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih transfera na potro{a~om mjestu 32020001 – JU
Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla
na ekonomskom kodu 821 300 - Nabavka opreme, u iznosu od
10.000,00 KM, funkcionalni kod 0820.
III
Operativni plan rashoda/izdataka na potro{a~kom mjestu
32020001 - JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{
Su{i}" Tuzla pove}ava se za iznos upla}enih sredstava na
depozitni ra~un Tuzlanskog kantona u dijelu rasporeda rashoda
po osnovu primqenih transfera na ekonomskom kodu 821 300 –
Nabavka opreme u iznosu od 10.000,00 KM.
IV
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uje se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodna
i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1- 11- 4148-2/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

		
PREMIJER KANTONA
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I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, u svrhu realizacije
projekta "Digitalizacija bibliote~ke gra|e", za JU Narodna
i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla,
potro{a~ko mjesto – 32020001 u iznosu 3.900,00 KM, dodijeqenog
od strane Fondacije za bibliote~ku djalatnost Sarajevo.
II
Transfer za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke usmjerava
se u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana
prihoda po osnovu teku}ih transfera, pove}awem planiranih
prihoda u iznosu od 3.900,00 KM, na ekonomskom kodu 732 112 –
Primqeni teku}i transfer od Federacije.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e pove}awe
plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu primqenih
transfera na potro{a~om mjestu 32020001 – JU Narodna
i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla na
ekonomskom kodu 821 300 - Nabavka opreme, u iznosu od 3.900,00
KM, funkcionalni kod 0820.
III
Operativni plan rashoda/izdataka na potro{a~kom mjestu
32020001 - JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{
Su{i}" Tuzla pove}ava se za iznos upla}enih sredstava na
depozitni ra~un Tuzlanskog kantona u dijelu rasporeda rashoda
po osnovu primqenih transfera na ekonomskom kodu 821 300 –
Nabavka opreme u iznosu od 3.900,00 KM.
IV
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uje se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodna
i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-5629-2/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.

Kadrija Hoxi},s.r.
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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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

449

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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne
namjene u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, u svrhu
sufinansirawa projekta "Poboq{awe kvaliteta prakti~ne
nastave u Mje{ovitoj sredwoj {koli Teo~ak" za JU MS[
Teo~ak, potro{a~ko mjesto – 24030026 u iznosu 5.000,00 KM,
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dodijeqenog od strane Federalnog ministarstva raseqenih
osoba i izbjeglica.
II
Transfer za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke usmjerava
se u Buxxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana
prihoda po osnovu kapitalnih transfera pove}awem planiranih
prihoda u iznosu od 5.000,00 KM na ekonomskom kodu 742112 –
Primqeni kapitalni transferi od Federacije.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se pove}
awe plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih transfera na potro{a~kom mjestu 24030026 - JU
MS[ Teo~ak, na ekonomskom kodu 821300 – Nabavka opreme u
iznosu od 5.000,00 KM, funkcionalni kod 0922.
III
Operativni plan izdataka na potro{a~kom mjestu 24030026
– JU MS[ Teo~ak pove}ava se za iznos upla}enih sredstava na
depozitni ra~un Tuzlanskog kantona u dijelu rasporeda rashoda/
izdataka po osnovu primqenih transfera na ekonomskom kodu
821300 – Nabavka opreme u iznosu od 5.000,00 KM.
IV
Zadu`uje se JU MS[ Teo~ak da sredstva iz ta~ke I ove odluke
utro{i do 31.12.2021. godine.
V
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija Tuzlanskog kantona i JU MS[ Teo~ak.
VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
			
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-4915-2/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hoxi},s.r.
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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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne namjene
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu sanirawa
ekonomskih {teta uzrokovanim epidemijom COVID – 19,
potro{a~ko mjesto – 11010001 Vlada Tuzlanskog kantona u
iznosu 593.530,00 KM, dodijeqenih od strane Ministarstva
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
II
Transferi za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke
usmjeravaju se u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u

Petak, 4. juni 2021. god.

dijelu plana prihoda po osnovu teku}ih transfera (izvor 50)
pove}awem planiranih prihoda u iznosu od 593.530,00 KM na
ekonomskom kodu 732111 – Primqeni teku}i transferi od
Dr`ave.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se pove}
awe plana u dijelu rasporeda rashoda po osnovu primqenih
transfera (izvor 50) na potro{a~kom mjestu 11010001 - Vlada
Tuzlanskog kantona, ekonomski kod 614500 - subvencije
privatnim preduze}ima i preduzetnicima u iznosu od 593.530,00
KM, funkcionalni kod 0111.
III
Operativni plan rashoda na potro{a~kom mjestu 11010001
- Vlada Tuzlanskog kantona pove}ava se za iznos upla}enih
sredstava na depozitni ra~un Tuzlanskog kantona u dijelu
rasporeda rashoda po osnovu primqenih transfera (izvor 50) na
ekonomskom kodu 614500 - subvencije privatnim preduze}ima i
preduzetnicima u iznosu od 593.530,00 KM.
IV
Na~in realizacije sredstava iz ta~ke I ove odluke
regulisa}e se posebnom Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.
V
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Vlada Tuzlanskog kantona.
VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
					
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-7509/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.
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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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne namjene
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu sanirawa
ekonomskih {teta uzrokovanim epidemijom COVID – 19 u
zdravstvenom sektoru, potro{a~ko mjesto – 11010001 Vlada
Tuzlanskog kantona u iznosu 875.278,69 KM, dodijeqenih od
strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
II
Transferi za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke
usmjeravaju se u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u
dijelu plana prihoda po osnovu teku}ih transfera (izvor 50)
pove}awem planiranih prihoda u iznosu od 875.279,00 KM na

Petak, 4. juni 2021. god.
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ekonomskom kodu 732111 – Primqeni teku}i transferi od
Dr`ave.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se
pove}awe plana u dijelu rasporeda rashoda po osnovu primqenih
transfera (izvor 50) na potro{a~kom mjestu 11010001 - Vlada
Tuzlanskog kantona, ekonomski kod 615700 - kapitalni transferi
u inostranstvu u iznosu od 875.279,00 KM, funkcionalni kod
0760.
III
Operativni plan rashoda na potro{a~kom mjestu 11010001
- Vlada Tuzlanskog kantona pove}ava se za iznos upla}enih
sredstava na depozitni ra~un Tuzlanskog kantona u dijelu
rasporeda rashoda po osnovu primqenih transfera (izvor 50) na
ekonomskom kodu 615700 - kapitalni transferi u inostranstvu u
iznosu od 875.278,69 KM.
IV
Na~in realizacije sredstva iz ta~ke I ove odluke i raspored
opreme po zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona
regulisa}e se posebnom Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.
V
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Vlada Tuzlanskog kantona.
VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
					
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-7510/21
Tuzla, 07.04.2021. godine
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po osnovu kapitalnih transfera pove}awem planiranih prihoda
u iznosu od 5.550,00 KM, na ekonomskom kodu 741111 - Primqeni
kapitalni transferi od inostranih vlada.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se
pove}awe plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih transfera, na potro{a~kom mjestu 31010001 –
Ministarstvo privrede, na ekonomskim kodovima 613400 –
Nabavka materijala i sitnog inventara u iznosu 4.650,00 KM
i 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge od 900,00 KM,
funkcionalni kod 0122.
III
Operativni plan rashoda na potro{a~kom mjestu 31010001
- Ministarstvo privrede, pove}ava se za iznos upla}enih
sredstava na depozitni ra~un Tuzlanskog kantona u dijelu
rasporeda rashoda/izdataka po osnovu primqenih transfera
na ekonomskim kodovima 613400 – Nabavka materijala i sitnog
inventara u iznosu 4.650,00 KM i 613900 – Ugovorene i druge
posebne usluge od 900,00 KM.
IV
Zadu`uje se Ministarstvo privrede da sredstva iz ta~ke I
ove odluke utro{i do 31.12.2021. godine.
V
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Ministarstvo privrede.
VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.

452

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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 20.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu dijela transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-7930/21
Tuzla, 20.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.

453

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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 20.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

I
Odobrava se usmjeravawe dijela transfera za posebne
namjene u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, u svrhu
realizacije projekta "Inovativnim umom do ICT pametnih
{kola" ("PAMETNE [KOLE 2") koji se implementira u
okviru INTERREG IPA Programa prekograni~ne saradwe
Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014-2020, za
Ministarstvo privrede, potro{a~ko mjesto – 31010001, u iznosu
od 5.550,00 KM, dodijeqene od Udru`ewa Centar za razvoj i
podr{ku (CRP) Tuzla.

I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne
namjene, u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, u svrhu
implementacije projekta izgradwe JU Osnovne muzi~ke {kole
Tuzla i JU Sredwe muzi~ke {kole "^estimir Mirko Du{ek" u
Tuzli za Ministarstvo obrazovawe i nauke, potro{a~ko mjesto
– 24010018 u iznosu od 70.000,00 KM, dodijeqenog od strane Grada
Tuzla.

II
Transfer za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke usmjerava se
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana prihoda

II
Transfer za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke usmjerava
se u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana
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prihoda po osnovu kapitalnih transfera pove}awem planiranih
prihoda u iznosu od 70.000,00 KM na ekonomskom kodu 742115 –
Primqeni kapitalni transferi od gradova.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se
pove}awe plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih transfera na potro{a~kom mjestu 24010018 –
Ministarstvo obrazovawa i nauke, na ekonomskom kodu 615700
– Kapitalni transferi u inostranstvu u iznosu od 70.000,00 KM,
funkcionalni kod 0922.
III
Operativni plan rashoda/izdataka na potro{a~kom mjestu
24010018 – Ministarstvo obrazovawa i nauke, pove}ava se za
iznos upla}enih sredstava na depozitni ra~un Tuzlanskog
kantona u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih transfera na ekonomskom kodu 615700 – Kapitalni
transferi u inostranstvu u iznosu od 70.000,00 KM.
IV
Zadu`uje se Ministarstvo obrazovawa i nauke da sredstva iz
ta~ke I ove odluke utro{i do 31.12.2021. godine.
V
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Ministarstvo obrazovawa i nauke.
VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-7499-2/21
Tuzla, 20.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.
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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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona“, broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 20.04. 2021. godine, donosi
						

O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu sufinasirawa
Projekta „Asfaltirawe prilaznog puta i dvori{ta JU Doma
za djecu bez roditeqskog starawa“ Tuzla za JU Dom za djecu bez
roditeqskog starawa“ Tuzla, potro{a~ko mjesto 23030001 u
iznosu od 25.542,27 KM dodijeqene od strane Federacija Bosne
i Hercegovine, Federalno ministarstvo raseqenih osoba i
izbjeglica.
II
Transfer za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke usmjerava
se u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021.godinu u dijelu plana
prihoda po osnovu teku}ih transfera pove}awem planiranih

Petak, 4. juni 2021. god.

prihoda u iznosu od 25.543,00 KM, na ekonomskom kodu 732112 –
Primqeni teku}i transferi od Federacije.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se pove}
awe plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih transfera na potro{a~kom mjestu 23030001 - JU
Dom za djecu bez roditeqskog starawa Tuzla, (izvor 50) na
ekonomskom kodu 821600 – Rekonstrukcija i investiciono
odr`avawe u iznosu od 25.543,00 KM, funkcionalni kod 1090.
III
Operativni plan rashoda/izdataka na potro{a~kom mjestu
23030001 - JU Dom za djecu bez roditeqskog starawa Tuzla,
pove}ava se za iznos upla}enih sredstava na depozitni
ra~un Tuzlanskog kantona u dijelu rasporeda rashoda po
osnovu primqenih transfera na ekonomskom kodu 821600 –
Rekonstrukcija i investiciono odr`avawe, u iznosu od 25.542,27
KM.
IV
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
i JU Dom za djecu bez roditeqskog starawa Tuzla.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
„Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-5553-1/21
Tuzla, 20.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hoxi},s.r.
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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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 20.04. 2021. godine, donosi
						

O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu sufinasirawa
projekta "Sanacija dijela ograde oko pracele doma" za JU Dom
za djecu bez roditeqskog starawa" Tuzla, potro{a~ko mjesto
23030001 u iznosu od 4.000,00 KM dodijeqene od strane JP BH
PO[TA d.o.o Sarajevo.
II
Transfer za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke usmjerava se
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana prihoda
po osnovu teku}ih transfera pove}awem planiranih prihoda u
iznosu od 4.000,00 KM, na ekonomskom kodu 732100 – Primqeni
teku}i transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se
pove}awe plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
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primqenih transfera na potro{a~kom mjestu 23030001 - JU Dom
za djecu bez roditeqskog starawa Tuzla, na ekonomskom kodu
821600 – Rekonstrukcija i investiciono odr`avawe u iznosu od
4.000,00 KM, funkcionalni kod 1090.
III
Operativni plan rashoda/izdataka na potro{a~kom
mjestu 23030001 - JU Dom za djecu bez roditeqskog starawa
Tuzla, pove}ava se za iznos upla}enih sredstava na depozitni
ra~un Tuzlanskog kantona u dijelu rasporeda rashoda po
osnovu primqenih transfera na ekonomskom kodu 821600 –
Rekonstrukcija i investiciono odr`avawe, u iznosu od 4.000,00
KM, funkcionalni kod 1090.
IV
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
i JU Dom za djecu bez roditeqskog starawa Tuzla.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1- 11-5553-2/21
Tuzla, 20.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hoxi},s.r.
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III
Operativni plan izdataka na potro{a~kom mjestu 24020006
– JU O[ "Dr. Safvet-beg Ba{agi}" Grada~ac, pove}ava se
za iznos upla}enih sredstava na depozitni ra~un Tuzlanskog
kantona u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih transfera na ekonomskom kodu 821300 – Nabavka
opreme u iznosu od 3.000,00 KM.
IV
Zadu`uje se JU O[ "Dr. Safvet-beg Ba{agi}" Grada~ac da
sredstva iz ta~ke I ove odluke utro{i do 31.12.2021. godine.
V
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Dr.
Safvet-beg Ba{agi}" Grada~ac.
VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
					
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-7636-2/21
Tuzla, 27.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.
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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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 27.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu transfera za posebne namjene u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe transfera za posebne namjene u Buxet
Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, u svrhu realizacije u~eni~kog
projekta za poboq{awe nastavnog procesa u JU O[ "Safvet-beg
Ba{agi}" Grada~ac za JU O[ "Dr. Safvet-beg Ba{agi}" Grada~ac,
potro{a~ko mjesto – 24020006 u iznosu 3.000,00 KM, dodijeqenog od
strane Premijera Federacije Bosne i Hercegovine.
II
Transfer za posebne namjene iz ta~ke I ove odluke usmjerava
se u Buxet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana
prihoda po osnovu kapitalnih transfera pove}awem planiranih
prihoda u iznosu od 3.000,00 KM na ekonomskom kodu 742112 –
Primqeni kapitalni transferi od Federacije.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se
pove}awe plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih transfera na potro{a~kom mjestu 24020006 - JU O[
"Dr. Safvet-beg Ba{agi}" Grada~ac, na ekonomskom kodu 821300
– Nabavka opreme u iznosu od 3.000,00 KM, funkcionalni kod
0912 u iznosu od 1.950,00 KM i funkcionalni kod 0921 u iznosu
od 1.050,00 KM.

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 29. stav (2) Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona“, broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu donacije u Buxet Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu

I
Odobrava se usmjeravawe donacije u Buxet Tuzlanskog
kantona za 2021. godinu, u svrhu realizacije projekta „Opremawe
informati~kog kabineta“ za JU MS Saobra}ajna {kola
Tuzla, potro{a~ko mjesto – 24030017 u iznosu od 4.000,00 KM,
dodijeljene od strane Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo.
II
Donacija iz ta~ke I ove odluke usmjerava se u Buxet
Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana prihoda po
osnovu donacija, pove}awem planiranih prihoda u iznosu od
4.000,00 KM na ekonomskom kodu 733112 – Donacije od pravnih
lica.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se
pove}awe plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu
primqenih donacija na potro{a~kom mjestu 24030017 – JU MS
Saobra}ajna {kola Tuzla, na ekonomskom kodu 821300 – Nabavka
opreme u iznosu od 4.000,00 KM, funkcionalni kod 0922.
III
Operativni plan izdataka na potro{a~kom mjestu 24030017
– JU MS Saobra}ajna {kola Tuzla pove}ava se za iznos

Broj 9 - Strana 1096

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Petak, 4. juni 2021. god.

upla}enih sredstava na depozitni ra~un Tuzlanskog kantona
u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu primqenih
donacija na ekonomskom kodu 821300 – Nabavka opreme u iznosu
od 4.000,00 KM.

upla}enih sredstava na depozitni ra~un Tuzlanskog kantona
u dijelu rasporeda rashoda po osnovu primqenih donacija na
ekonomskom kodu 613 900 – Ugovorene i druge posebne usluge u
iznosu od 3.000,00 KM.

IV
Zadu`uje se JU MS Saobra}ajna {kola Tuzla da sredstva iz
ta~ke I ove odluke utro{i do 30.09.2021. godine.

IV
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Muzej
isto~ne Bosne Tuzla.

V
Za realizaciju navedene Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovawa i
nauke Tuzlanskog kantona i JU MS Saobra}ajna {kola Tuzla.
VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
„Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1- 11-5398-2/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hoxi},s.r.
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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 29. stav (2) Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
o usmjeravawu donacije u Buxet Tuzlanskog kantona za
2021. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe donacije u Buxet Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu, u svrhu izrade projekata za{tite nekropola sa
ste}cima i izvo|ewe radova za za{titu arheolo{kih nalazi{ta
zna~ajne kulturne ba{tine, za potro{a~ko mjesto – 32020002
Muzej isto~ne Bosne Tuzla u iznosu 3.000,00 KM, dodijeqenog od
strane Federalnog ministarstva kulture i sporta Sarajevo.
II
Donacija iz ta~ke I ove odluke usmjerava se u Buxet
Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu plana prihoda po
osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, teku}ih i kapitalnih
transfera i donacija, pove}awem planiranih prihoda u
iznosu od 3.000,00 KM, na ekonomskom kodu 722 751 – Primqene
namjenske donacije neplanirane u buxetu.
Donacija iz ta~ke I ove odluke usmjerava se u Buxet
Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu rasporeda rashoda
po osnovu primqenih donacija pove}awem planiranih rashoda/
izdataka na potro{a~om mjestu 32020002 – JU Muzej isto~ne
Bosne Tuzla na ekonomskom kodu 613900 - Ugovorene i druge
posebne usluge u iznosu od 3.000,00 KM, funkcionalni kod 0820.
III
Operativni plan rashoda/izdataka na potro{a~kom
mjestu 32020002 - JU Muzej isto~ne Bosne pove}ava se za iznos

VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1- 11-5433 -2/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.
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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) i ~lana 45. stav (1) ta~ka 1. i ~lana 46.
stav (1) Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 20.04.2021.
godine, donosi

O D L U K U
o odobravawu sredstava sa pozicije
"Teku}a rezerva" - potro{a~ka jedinica 11050001
I
Odobravaju se nov~ana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM
(slovima: deset hiqada konvertibilnih maraka i 00/100)
Ministarstvu prostornog ure|ewa i za{tite okolice, i to:
6.000,00 KM (slovima: {est hiqada konevrtibilnih maraka i
00/100) u svrhu utvr|ivawa koli~ine opasnog otpada iz biv{eg
HAK 2 deponovanog u industrijskoj zoni grada Tuzle i 4.000,00
KM (slovima: ~etiri hiqade konevrtibilnih maraka i 00/100) za
aktivnosti Tima za analizu stvarnog stawa po pitawu koli~ina
i vrsta zaostalih supstanci u krugu nekada{we fabrike HAK 1 i
HAK 2, te nekada{wem odlagali{tu otpada u Moluhama.
II
Odobrena sredstva iz ta~ke I ove odluke }e se realizovati sa
potro{a~ke jedinice 11050001 - "Teku}a rezerva", preko buxetske
organizacije 18010001 – Ministarstvo prostornog ure|ewa i
za{tite okolice ekonomski kod 613900 – Ugovorene i druge posebne
usluge u iznosu od 10.000,00 KM, funkcionalni kod 0530.
III
Zadu`uje se Ministarstvo prostornog ure|ewa i za{tite
okolice da Ministarstvu finansija dostavi izvje{taj o
namjenskom utro{ku odobrenih finansijskih sredstava u roku
od 30 dana po uplati sredstava na ra~un odabranog dobavqa~a.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Ministarstvo prostornog ure|ewa i za{tite
okolice.
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V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-11-8404/21
Tuzla, 20.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hoxi},s.r.
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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 Odlukom o propisivawu mjere
neposredne kontrole cijena utvr|ivawem maksimalne visine
mar`i za pojedine osnovne `ivotne namirnice i druge proizvode
("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:
26/21), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
13.04.2021. godine, donosi

O D L U K U

1. Amela Omeragi}, predsjednik,
2. Mensur Haxibeganovi}, ~lan i
3. Midhat Ku{qugi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-30-11368/21
Tuzla, 01.04.2021. godine
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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 14. Zakona o osnivawu Javne ustanove
Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 12/13 i 7/15), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 20.04.2021. godine, donosi

o stavqawu van snage Odluke o mjerama neposredne
kontrole cijena
I
Stavqa se van snage Odluka o mjerama neposredne kontrole
cijena ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 15/07 i 12/08).
II
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercgovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-16-7551/21
Tuzla, 13.04.2021. godine

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hoxi},s.r.
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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), ~lana 16. Zakona o pozori{noj djelatnosti
(,,Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/02 i 13/11), a u
vezi sa ~lanom 11. Ugovora o regulisawu me|usobnih odnosa u
vezi sa preno{ewem i preuzimawem dijela osniva~kih prava
nad Javnom ustanovom Narodno pozori{te Tuzla, broj: 02/140-5473-8/17 od 31.03.2017. godine, uz prethodnu saglasnost
gradona~elnika Grada Tuzla za privremeno imenovawe Upravnog
odbora Javne ustanove Narodno pozori{te Tuzla, 02/04-A4204-2021/1 od 23.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi
				

R J E [ E W E

Broj 9 - Strana 1097

R J E [ E W E
o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora JU Direkcija
regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
I
Mirza Memi} razrje{ava se du`nosti ~lana Upravnog
odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, na
li~ni zahtjev.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-30-7933/21
Tuzla, 20.04.2021. godine
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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 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije
Bosne i Hercegovine (,,Slu`bene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 20.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

o privremenom imenovawu Upravnog odbora
Javne ustanove Narodno pozori{te Tuzla

o privremenom imenovawu ~lana
Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta
Tuzlanskog kantona

I
Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove Narodno
pozori{te Tuzla, na period do 60 dana, u sqede}em sastavu:

I
Zemira Be{irovi} privremeno se imenuje za ~lana Upravnog
odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona,
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do okon~awa konkursne procedure imenovawa ~lana Upravnog
odbora, a najdu`e na period do tri mjeseca.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-30-7933-1/21
Tuzla, 20.04.2021. godine

464

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Zavod za odgoj i obrazovawe osoba sa smetwama u
psihi~kom i tjelesnom razvoju Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Zavod za odgoj i
obrazovawe osoba sa smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Isa Balkan, predsjednik
2. Jasmin Salki}, ~lan
3. Muamer Jagawac, ~lan
4. Samra Korman, ~lan
5. Sedin Hotovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
VLADA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-6/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

465

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju
slu{awa i govora Tuzla

Petak, 4. juni 2021. god.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Centar za
obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Alma Seleskovi}, predsjednik
2. Xana Goja~i} Pezerovi}, ~lan
3. Almasa Muratovi}, ~lan
4. Sanela ^ajlakovi} Kurtali}, ~lan
5. Mirjana Prawi} Jusufovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-8/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

466

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Mejdan" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O["Mejdan"
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Asmir Selimi, predsjednik
2. Selver ^ati}, ~lan
3. Aida Husejnovi}, ~lan
4. Eldina Osmi}, ~lan
5. Suad Husejnefendi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6225-18/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

467

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Husino" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Husino"
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Boris Semunovi}, predsjednik
2. Dragan Grgi}, ~lan
3. Nina Brki}, ~lan
4. Selma Mehanovi}, ~lan
5. Ivanka Mari}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

468

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Solina" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Solina"
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Elvir ^elikovi}, predsjednik
2. Emina Haxi}, ~lan
3. Aleksandra Hasanbegovi}, ~lan
4. Amira Ku{qugi}-Huki}, ~lan
5. Sanela Tu~i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-1/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

469

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
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Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Miladije" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Miladije"
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Amela Feuki}, predsjednik
2. Emina Begi}, ~lan
3. Xana Karahmet, ~lan
4. Aleksandra Selimovi}, ~lan
5. Indira Ibrahimovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

470

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Slavinovi}i" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[
"Slavinovi}i" Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Mirnesa Ibrahimovi}, predsjednik
2. Jasmina Muratovi}, ~lan
3. Arijana Sadikovi}, ~lan
4. Damir Kartal, ~lan
5. Muhamed Hasanspahi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-1/21
Tuzla, 01.04.2021. godine
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Petak, 4. juni 2021. god.

473

471

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Lipnica" Tuzla

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Lipnica"
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Kristina Dori}, predsjednik
2. Irma Mujagi}, ~lan
3. Amela Mehanovi}, ~lan
4. Tihomir Pavli~evi}, ~lan
5. Melika Hasi}, ~lan.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna muzi~ka
{kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Sabina Smajlovi}, predsjednik
2. Mensur Durakovi}, ~lan
3. Selma Jahi}, ~lan
4. Senad Dedi}, ~lan
5. Rusmir [erifovi}, ~lan.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-2/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-4/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

474

472

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Pazar" Tuzla

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Jala" Tuzla

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Pazar"
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Alma Kosti}, predsjednik
2. Sanela Husagi} Vilu{i}, ~lan
3. Samir Bajraktarevi}, ~lan
4. Edin Nurkanovi}, ~lan
5. Samira Husejnovi}, ~lan.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Jala" Tuzla,
na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Enes Huseinagi}, predsjednik
2. Damir Mahmutovi}, ~lan
3. Almira Ferhatbegovi}, ~lan
4. An|elina Sulejmanovi}, ~lan
5. Mirela Sarajli}, ~lan.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-3/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-5/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

475

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi
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477

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Centar" Tuzla

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Podriwe" Mihatovi}i, Tuzla

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Centar"
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Maida Drapi}, predsjednik
2. Ervin Be}irovi}, ~lan
3. Anita Feuki}, ~lan
4. Amir Omer~evi}, ~lan
5. Mensur Begi}, ~lan.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Podriwe"
Mihatovi}i, Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Azemina Mujkanovi}, predsjednik
2. Edis Xambi}, ~lan
3. Fehima Ejubovi}, ~lan
4. Izudin Smaji}, ~lan
5. Mirela Mujki}, ~lan.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-7/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

476

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Tu{aw" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Tu{aw"
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Zerina Dedaji}, predsjednik
2. Amna Avdi}, ~lan
3. Mirela @uni}, ~lan
4. Adem Ferhatbegovi}, ~lan
5. Amer @ili}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-4/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-5/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

478

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 13.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o izmjeni Rje{ewa o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU O[ "Pazar" Tuzla
I
U ta~ki I Rje{ewa o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU O[ "Pazar" Tuzla, broj: 02/1-34-6453-3/21 od 01.04.2021.
godine, redni broj 4. mijewa se i glasi:
"4.Senad Rehi}".
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-12/21
Tuzla, 13.04.2021. godine
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479

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

Petak, 4. juni 2021. god.

481

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "[eri}i" [eri}i, @ivinice

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Vi{}a" Vi{}a, @ivinice

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "[eri}i, [eri}
i, @ivinice, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Nevres Bojagi}, predsjednik
2. Mevludin [abanovi}, ~lan
3. Mustafa Muhi}, ~lan
4. Meliha Mukinovi}, ~lan
5. Azra \ulovi}, ~lan.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Vi{}a" Vi{}
a, @ivinice, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Avdo Salki}, predsjednik
2. Narcisa Tuhoqakovi}, ~lan
3. Mediha Zoleti}, ~lan
4. Almira Aqi}, ~lan
5. Munevera Tuhoqakovi}, ~lan.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-2/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-19/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

480

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

482

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "\ur|evik" \ur|evik, @ivinice

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Druga osnovna {kola @ivinice

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "\ur|evik"
\ur|evik, @ivinice, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Alija Nurki}, predsjednik
2. Zemira Mujanovi}, ~lan
3. Hilda Ali}, ~lan
4. Jasna Halilovi}, ~lan
5. Fikret Muji}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Druga osnovna
{kola @ivinice, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Hamdo Salki}, predsjednik
2. Armis Halilovi}, ~lan
3. Semir Boji}, ~lan
4. Vedrana Fo~akovi}, ~lan
5. Suada Suqki}, ~lan.

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6225-19/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-20/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

483

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi
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485

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Dubrave" Dubrave, @ivinice

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Duboki Potok" Duboki Potok, Srebrenik

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Dubrave"
Dubrave, @ivinice, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Halid Ahmetbegovi}, predsjednik
2. Mirza Me{tri}, ~lan
3. Sifet Hajdarevi}, ~lan
4. Nasiha Hastor, ~lan
5. Omer Be{irovi}, ~lan.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Duboki
Potok" Duboki Potok, Srebrenik, na period najdu`e do 90 dana,
u sqede}em sastavu:
1. Kristina Nurkanovi}, predsjednik
2. Emina Husejnovi}, ~lan
3. Hidajeta Adanali}, ~lan
4. Selma Ordagi}, ~lan
5. Edmira Muji}, ~lan.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-10/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

484

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Rapatnica" Rapatnica, Srebrenik
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Rapatnica"
Rapatnica, Srebrenik, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Mirsad Djedovi}, predsjednik
2. Selma Ibrahimovi}, ~lan
3. Rusmira Pedqi}, ~lan
4. Mersudin Kari}, ~lan
5. Sabina Mutap~i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA

Broj: 02/1-34-6114-20/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6225-13/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

486

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Druga osnovna {kola Srebrenik
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Druga osnovna
{kola Srebrenik, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Jasmina Pedqi}, predsjednik
2. Amela Mujedinovi}, ~lan
3. Alisa Imamovi}, ~lan
4. Mubera Ma{inovi}, ~lan
5. Azra Mujki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6225-16/21
Tuzla, 01.04.2021. godine
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487

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Tiwa" Tiwa, Srebrenik
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Tiwa" Tiwa,
Srebrenik, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Jasmin Vejzovi}, predsjednik
2. Jasmina Hoxi}, ~lan
3. Mustafa Xafi}, ~lan
4. Mensur Kurti}, ~lan
5. Jasmin Im{irovi}, ~lan.

Petak, 4. juni 2021. god.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-1/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

489

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Toj{i}i" Toj{i}i, Kalesija

I
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Toj{i}i"
Federacija Bosne i Hercegovine			
Toj{i}i, Kalesija, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
sastavu:
VLADA
1. Abdurahman Bajri}, predsjednik
Broj: 02/1-34-6788/21
2. Senad [migalovi}, ~lan
Tuzla, 01.04.2021. godine
			 3. Ai{a Kapixi}, ~lan
4. Selma Deli}, ~lan
5. Suad Kuli}, ~lan.

488
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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "[pionica" [pionica, Srebrenik
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "[pionica"
[pionica, Srebrenik, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Muharem Bajrektarevi}, predsjednik
2. Merima Mustafi}, ~lan
3. Zlatan Husari}, ~lan
4. Adis Hogi}, ~lan
5. Slobodan Babi}, ~lan.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-4/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

490

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Vukovije" Vukovije, Kalesija
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Vukovije"
Vukovije, Kalesija, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

1. Anel Hoxi}, predsjednik
2. Mirza Kulani}, ~lan
3. Jasmin Hoxi}, ~lan
4. Mirela Saki}, ~lan
5. Miralem Mujkanovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6225-15/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

491

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Rainci Gorwi" Rainci Gorwi, Kalesija
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Rainci
Gorwi" Rainci Gorwi, Kalesija, na period najdu`e do 90 dana,
u sqede}em sastavu:
1. Aldin Me{i}, predsjednik
2. Samra Vaqevac, ~lan
3. [efik Suqkanovi}, ~lan
4. Senad Me{i}, ~lan
5. Zijad Suqkanovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-8/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

492

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Sapna" Sapna
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I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Sapna"
Sapna, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. [ahman Ademovi}, predsjednik
2. Enes Omerovi}, ~lan
3. Sulejman Rami}, ~lan
4. Sanela Osmanovi}, ~lan
5. Elvir Garibovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6114-19/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

493

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Edhem Mulabdi}" Me|i|a Dowa, Grada~ac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Edhem
Mulabdi}" Me|i|a Dowa, Grada~ac, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1. Edis Mahmutovi}, predsjednik
2. Damir \onli}, ~lan
3. Maida Iskri}, ~lan
4. Nihad Vejzovi}, ~lan
5. Fakiza Me{anovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6225-14/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

494

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi
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R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Grivice" Banovi}i
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU "Grivice"
Banovi}i, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Edin [ahbazovi}, predsjednik
2. Nihada Dostovi}, ~lan
3. Biqana Risti}, ~lan
4. Munib Birpari}, ~lan
5. Sifet Tre{ti}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
V L A D A 			
Broj: 02/1-34-6225-20/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

495

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Stupari" Stupari, Kladaw
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Stupari"
Stupari, Kladaw, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Melisa Alikadi}, predsjednik
2. Samir Gogi}, ~lan
3. Mersida Heri}, ~lan
4. Boris Selimba{i}, ~lan
5. Xevada Haxiki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-2/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

496

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

Petak, 4. juni 2021. god.

Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Humci" Humci, ^eli}
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Humci"
Humci, ^eli}, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Muhamed Mehmedinovi}, predsjednik
2. Emina Sukanovi}, ~lan
3. Nasiha Muj~inovi}, ~lan
4. Merisa [i{i}, ~lan
5. Ahmet [erifovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-9/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

497

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Dobo{nica" Dobo{nica, Lukavac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Dobo{nica"
Dobo{nica, Lukavac, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Zikrija Nurkovi}, predsjednik
2. Edin Hamzi}, ~lan
3. Jasmin Hoxi}, ~lan
4. Nevzad Jusufovi}, ~lan
5. Denisa Husi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6114-16/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
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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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Turija" Turija, Lukavac

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Brijesnica" Brijesnica Velika,
Doboj Istok

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Turija" Turija,
Lukavac, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Nermin Nuhi}, predsjednik
2. Elvis Burgi}, ~lan
3. Bojan Petrovi}, ~lan
4. Enisa Aquki}, ~lan
5. Merisa Semi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6114-17/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

499

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Pura~i}" Pura~i}, Lukavac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Pura~i}"
Pura~i}, Lukavac, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Amela Dugowi}, predsjednik
2. Salih Kuni}, ~lan
3. Mersiha Kari}, ~lan
4. Mirsad Dropi}, ~lan
5. Alen Osmanovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6225-17/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Brijesnica"
Brijesnica Velika, Doboj Istok, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Eldin Skopqak, predsjednik
2. Muhibija Humi}, ~lan
3. Ferid Sejdinovi}, ~lan
4. Enisa Mrkovi}, ~lan
5. Arnela Kari}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-11/21
Tuzla, 01.04.2021. godine
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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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Klokotnica" Klokotnica, Doboj Istok
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Klokotnica"
Klokotnica, Doboj Istok, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}
em sastavu:
1. Nela Sinanovi}, predsjednik
2. Nermin Buqi}, ~lan
3. Hava Avdi}, ~lan
4. Mustafa Deli}, ~lan
5. Nermina Muji}, ~lan.
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II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-12/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

502

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Hasan Kiki}" Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Hasan
Kiki}" Gra~anica, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Jasmina Ahmeta{evi}, predsjednik
2. Tarik Jahi}, ~lan
3. Edina Smajlovi}, ~lan
4. Anela Hamidovi}, ~lan
5. Nerma [irbegovi} Deli}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-5/21
Tuzla, 01.04.2021. godine
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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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Gorwa Orahovica"
Gorwa Orahovica, Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Gorwa
Orahovica" Gorwa Orahovica, Gra~anica, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Admir Husi~i}, predsjednik

Petak, 4. juni 2021. god.

2. Adnan Ibrahimovi}, ~lan
3. Maida Kurtovi}, ~lan
4. Mersudin Hoxi}, ~lan
5. Ezedin Meki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-6/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

504

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Stjepan Poqe" Stjepan Poqe, Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Stjepan
Poqe" Stjepan Poqe, Gra~anica, na period najdu`e do 90 dana,
u sqede}em sastavu:
1. Edin Ibri{evi}, predsjednik
2. Delila [aki}, ~lan
3. Denisa Halil~evi}, ~lan
4. Ezaneta Haxi}, ~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”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-7/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

505

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Male{i}i" Male{i}i, Gra~anica

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Male{i}i"
Male{i}i, Gra~anica, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Hanifa Hasi}, predsjednik
2. Mersed Osmi~evi}, ~lan
3. Hankija Durakovi}, ~lan
4. Nerminka Pli}ani}, ~lan
5. Husejn Hasi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-8/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

506

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Xakule" Xakule, Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Xakule"
D`akule, Gra~anica, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Rexo Mehmedovi}, predsjednik
2. Samed Top~agi}, ~lan
3. Mirela Hoxi}, ~lan
4. Elvir Mu{i}, ~lan
5. Begzudin Halilovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-9/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

507

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi
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R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna muzi~ka {kola Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna muzi~ka
{kola Gra~anica, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Lamija Deli} Pura~, predsjednik
2. Zerina Brki}, ~lan
3. Mirzeta Sakan, ~lan
4. Alma Kurti}, ~lan
5. Anida Fazli}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6255-10/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

508

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Orahovica" Orahovica Dowa, Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Orahovica"
Orahovica Dowa, Gra~anica, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Edina Barakovi}, predsjednik
2. Medina Husejnovi}, ~lan
3. Sabrina Kurtovi}, ~lan
4. Edina Kuli}, ~lan
5. Nermin Dedi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-6/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

509

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

Broj 9 - Strana 1110

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

odgoju i obrazovawu – pre~i{}eni tekst (,,Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Miri~ina" Miri~ina, Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU O[ "Miri~ina"
Miri~ina, Gra~anica, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Edina [kahi} Avdi}, predsjednik
2. Sabina Karahmet Deli}, ~lan
3. Mirela Zahirovi}, ~lan
4. Amra ^i~ku{i}, ~lan
5. Lejla Mahmutovi}, ~lan.
II
Ovim rje{ewem stavqa se van snage Rje{ewe broj: 02/1-346788-3/21 od 01.04.2021. godine.
III
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-11/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

510

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”, broj: 10/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 07.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Druga osnovna {kola Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Druga osnovna
{kola Gra~anica, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em
sastavu:
1. Nedim Dedi}, predsjednik
2. Edisa Oki}, ~lan
3. Sadmira Deli}, ~lan
4. Abida Oki}, ~lan
5. Lejla Hasi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-12/21
Tuzla, 07.04.2021. godine

Petak, 4. juni 2021. god.

511

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa hemijska {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita
sredwa hemijska {kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Sead Nazibegovi}, predsjednik
2. Meliha Karabegovi}, ~lan
3. Maid Haximuji}, ~lan
4. Emir Im{irovi}, ~lan
5. Eldar [ehi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6102-13/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

512

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Sredwa medicinska {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Sredwa medicinska
{kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Goran Nikoli}, predsjednik
2. Xanan Ribi}, ~lan
3. Naida Mori}, ~lan
4. Mirna Ajruli, ~lan
5. Mehmed Efendi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6102-14/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

513

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi
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515

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa elektrotehni~ka {kola Tuzla

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa gra|evinsko-geodetska {kola Tuzla

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita
sredwa elektrotehni~ka {kola Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1. Emina Rami}, predsjednik
2. Sabina Be}irovi}, ~lan
3. Samir Ba~i}, ~lan
4. Sla|ana Peji}, ~lan
5. Enes Kalesi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

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. Nexad Be}irovi}, ~lan
5. Esed Zenunovi}, ~lan.

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6102-18/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

514

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021.godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Turisti~ko-ugostiteqska {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Turisti~kougostiteqska {kola Tuzla,na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Slobodanka Galu{i}, predsjednik
2. Nenad ^uk, ~lan
3. Zlatko Spre~i}, ~lan
4. Mirza [erifovi}, ~lan
5. @eqka Ivanovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-9/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-10/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

516

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Sredwa ekonomsko-trgovinska {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Sredwa
ekonomsko-trgovinska {kola Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1. Elmedina Husagi}, predsjednik
2. Emir Jahi} ~lan
3. Kenan Naki~evi}, ~lan
4. Vilma Ba{i}, ~lan
5. Mirela Fati}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-11/21
Tuzla, 01.04.2021. godine
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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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

Petak, 4. juni 2021. god.

519

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E

R J E [ E W E

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Tuzla

o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Sredwa muzi~ka {kola "^estmir Mirko Du{ek" Tuzla

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
{kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Sumeja Alihoxi}, predsjednik
2. Merima Skoki}, ~lan
3. Sanel Hoxi}, ~lan
4. Elvira Hoxi}, ~lan
5. Damira Selmi}, ~lan.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Sredwa muzi~ka
{kola "^estmir Mirko Du{ek" Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1. Lejla Haxiselimovi}, predsjednik
2. Lejla Bajrami, ~lan
3. Senija Berberovi}, ~lan
4. Darija Jahi}, ~lan
5. Asim Be~i}, ~lan.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-12/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

518

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa ma{inska {kola Tuzla

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-14/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

520

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Gimnazija "Ismet Mujezinovi}" Tuzla

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita
sredwa ma{inska {kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Selma Suqanovi}, predsjednik
2. Almir Osmanovi}, ~lan
3. Aleksandar Hura, ~lan
4. Davor Laco, ~lan
5. Azra Dajanovi}, ~lan.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Gimnazija "Ismet
Mujezinovi}" Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Sun~ica Delibegovi}, predsjednik
2. Du{ka Tarade, ~lan
3. Danijel Ivanovi}, ~lan
4. Fatima Jupi}, ~lan
5. Alma Hasi}, ~lan.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-13/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-15/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

Petak, 4. juni 2021. god.
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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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola @ivinice
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
{kola @ivinice, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Nusret Abaxi}, predsjednik
2. Eldin ^oki}, ~lan
3. Xenan Hasanagi}, ~lan
4. Azra Mehi}, ~lan
5. Aj{a Aqi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6102-1/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

522

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E WE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Gimnazija @ivinice

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Gimnazija
@ivinice, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Mensur Glavi}, predsjednik
2. Mirela Aqi}, ~lan
3. Almedina Im{irovi}, ~lan
4. Subhija A{~i}, ~lan
5. Munira Ma{i}, ~lan.
II
Ovim rje{enjem stavqa se van snage Rje{ewe broj: 02/1-346102-16/21 od 25.03.2021. godine.
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III
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6102-17/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

523

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Srebrenik
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
{kola Srebrenik, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Osman Bajrektarevi}, predsjednik
2. Alma Ki{i}, ~lan
3. Midhat Salihovi}, ~lan
4. Nihad Im{irovi}, ~lan
5. Nafa Ibri{imovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6102-12/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

524

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa ekonomsko-hemijska {kola
Lukavac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita
sredwa ekonomsko-hemijska {kola Lukavac, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Mirela Nurkovi} predsjednik
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2. Azra Kuduzovi}, ~lan
3. Halid Junuzovi}, ~lan
4. Emina Mahovki}, ~lan
5. Edin Karahmetovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-16/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

525

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Lukavac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita
sredwa {kola Lukavac, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Adem Mahovki}, predsjednik
2. Xana Semi}, ~lan
3. Elvin Mujaki}, ~lan
4. Emir Junuzovi}, ~lan
5. Sandra Jele~ Blagojevi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6788-7/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

526

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Doboj Istok

Petak, 4. juni 2021. god.

I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita
sredwa {kola Doboj Istok, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Safet Mujki}, predsjednik
2. Hava Me{i}, ~lan
3. Aldin Jahi}, ~lan
4. Mustafa Spahi}, ~lan
5. Senad Xani}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6453-17/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

527

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 i 11/20), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.04.2021. godine, donosi

R J E [ E W E
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Kalesija
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Mje{ovita
sredwa {kola Kalesija, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Fuad Hasanovi}, predsjednik
2. Mersad Hasanovi}, ~lan
3. Amel Trgov~evi}, ~lan
4. Aida Mujanovi}, ~lan
5. Jasminka Musi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u
,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine			
TUZLANSKI KANTON
Kadrija Hoxi},s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6102-15/21
Tuzla, 01.04.2021. godine

528

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020038 – JU O[ "Rapatnica" Srebrenik, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (izvor 10) u iznosu od 1.600,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0912
1.600,00 KM
u korist ekonomskih kodova:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030
100,00 KM
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga
i usluga platnog prometa, funkcionalni
kod 0912
		
1.500,00 KM
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II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na
sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0922
1.240,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0922
1.240,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU MS[
@ivinice.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki},
Broj: 07/1-11-8543-1/21
dipl.ecc., s.r.
Tuzla, 21.04.2021. godine

III.
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[
"Rapatnica" Srebrenik.
IV.
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-8543/21
Tuzla, 21.04.2021. godine

MINISTAR
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

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

Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24030027 – JU MS[ @ivinice, u dijelu rasporeda rashoda iz
buxeta (izvor 10) u iznosu od 1.240,00 KM.

I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020073 – JU O[ "Stjepan Poqe" Gra~anica, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (izvor 10) u iznosu od 200,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912
200,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i
usluga platnog prometa, funkcionalni kod 0912		
200,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Stjepan
Poqe" Gra~anica.
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IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki},
Broj: 07/1-11-8543-2/21
dipl.ecc., s.r.
Tuzla, 21.04.2021. godine
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24040013 – Fakultet za tjelesni odgoj i sport, u dijelu vlastitih
sredstava (Izvor 20) u iznosu od 1.700,00 KM.

Petak, 4. juni 2021. god.

za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020053 – JU O[ "Slavinovi}i" Tuzla, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (izvor 10) u iznosu od 400,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0912
400,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0912
400,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[
"Slavinovi}i" Tuzla .

II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613100 - Putni tro{kovi, funkcionalni kod 0970
1.700,00 KM
			
		
u korist ekonomskog koda:
613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara,
funkcionalni kod 0970
1.700,00 KM

IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i Univerzitet u
Tuzli - Fakultet za tjelesni odgoj i sport.
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IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-11-8543-3/21
Tuzla, 21.04.2021. godine

532

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 Buxeta Tuzlanskog kantona

Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-11-8652/21
Tuzla, 22.04.2021. godine

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020014 – JU O[ "Rainci Gorwi" Kalesija, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 2.000,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

na teret ekonomskih kodova:
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0912
400,00 KM
613700 - Izdaci za teku}e odr`avawe, funkcionalni kod
0912
600,00 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912
1.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030
		
2.000,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Rainci
Gorwi" Kalesija.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON		
		
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki},
Broj: 07/1-11-8652-1/21
dipl.ecc., s.r.
Tuzla, 22.04.2021. godine
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IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki}, 		
Broj: 07/1-11-8652-2/21
dipl.ecc., s.r.
Tuzla, 22.04.2021. godine
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020048 – JU O[ "Pazar" Tuzla, u dijelu rasporeda rashoda iz
buxeta (izvor 10) u iznosu od 600,00 KM.

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912
600,00 KM

RJE[EWE

u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0912
600,00 KM

o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda u
Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu 24030012
– JU MS Elektrotehni~ka {kola Tuzla, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 361,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge,
funkcionalni kod 0922
361,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa,
funkcionalni kod 0922		
361,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU MS
Elektrotehni~ka {kola Tuzla.

III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Pazar"
Tuzla.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-11-8652-3/21
Tuzla, 22.04.2021. godine
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
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za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020027 – JU O[ "Turija" Lukavac, u dijelu rasporeda rashoda
iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 500,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0006, funkcionalni kod 1011
500,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030
500,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Turija"
Lukavac.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-11-8652-4/21
Tuzla, 22.04.2021. godine
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

Petak, 4. juni 2021. god.

II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0820
1.316,00 KM
			
		
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0820
1.316,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Arhiv
Tuzlanskog kantona.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-8928/21
Tuzla, 27.04.2021. godine

MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda u
Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu 14010001
– Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede, u
dijelu rasporeda rashoda iz buxeta ( Izvor 10), u iznosu od 996,00
KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:

RJE[EWE

na teret ekonomskih kodova:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0006, funkcionalni kod 0412 960,00 KM

o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
32020003 – JU Arhiv Tuzlanskog kantona, u dijelu vlastitih
sredstava (Izvor 20) u iznosu od 1.316,00 KM.

611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0007, funkcionalni kod 0412		
36,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 0412
996,00 KM

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11- 8929/21
Tuzla, 27.04.2021.godine
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

MINISTAR

RJE[EWE

Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda u
Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu 24030006
– JU MS[ "Musa ]azim ]ati}" Kladaw, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (izvor 10) u iznosu od 35,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0922
35,00 KM
u korist ekonomskih kodova:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030
30,00 KM
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0007, funkcionalni kod 1011

5,00 KM

III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU MS[ "Musa
]azim ]ati}" Kladaw.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-11-8930/21
Tuzla, 27.04.2021. godine

I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020085 – JU O[ "Sapna" Sapna, u dijelu rasporeda rashoda iz
buxeta (Izvor 10) u iznosu od 300,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in
na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0912
300,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613100 - Putni tro{kovi, funkcionalni kod 0912
300,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Sapna"
Sapna.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-8930-1/21
Tuzla, 27.04.2021. godine

MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

541

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
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24020016 – JU O[ "Memi}i" Kalesija, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 700,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912
700,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0912
700,00 KM
III.
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Memi}i"
Kalesija.
IV.
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
MINISTARSTVO FINANSIJA		
Broj: 07/1-11-9059/21
Tuzla, 28.04.2021. godine

542

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020018 – JU O[ "Kladaw" Kladaw, u dijelu rasporeda rashoda
iz buxeta (Izvor 10), u iznosu od 1.800,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Posebna
naknada za podsticawe rehabilitacije i zapo{qavawa lica
sa invaliditetom, subanalitika AA0009,
funkcionalni kod 0912
1.800,00KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030		
1.800,00 KM

Petak, 4. juni 2021. god.

III.
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Kladaw"
Kladaw.
IV.
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r
Broj: 07/1-11-9059-1/21
Tuzla, 28.04.2021. godine

543

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom
mjestu 24030019 – JU Sredwa medicinska {kola Tuzla, u dijelu
rasporeda rashoda iz buxeta (Izvor 10), u iznosu od 2,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcionalni
kod 0922
2,00 KM
			
		
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0004, funkcionalni kod 1020		
2,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU Sredwa
medicinska {kola Tuzla.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON			
MINISTARSTVO FINANSIJA
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-11- 9059-2/21
Tuzla, 28.04.2021.godine

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
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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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
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novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24030030 – JU MS[ Doboj Istok, u dijelu rasporeda rashoda iz
buxeta (Izvor 10) u iznosu od 800,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0922		
800,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613700 - Izdaci ta teku}e odr`avawe,
funkcionalni kod 0922
800,00 KM

I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda u
Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu 24020083
– JU O[ "Klokotnica" Doboj Istok, u dijelu rasporeda rashoda
iz buxeta (Izvor 10), u iznosu od 14,00 KM.

III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU MS[ Doboj
Istok.

II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:

IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912
			
		
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0007, funkcionalni kod 1011

14,00 KM

Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
MINISTARSTVO FINANSIJA		
Broj: 07/1-11-9059-4/21
Tuzla, 28.04.2021. godine

14,00 KM

III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[
"Klokotnica" Doboj Istok.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
				
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
MINISTARSTVO FINANSIJA		
Broj: 07/1-11-9059-3/21
Tuzla, 28.04.2021. godine

545

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene

546

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24030031 – JU MS[ Tuzla, u dijelu rasporeda rashoda iz buxeta
(Izvor 10) u iznosu od 3.200,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskih kodova:
611200 - Naknade to{kova zaposlenih,
subanalitika AA0004, funkcionalni kod 1020
1.700,00 KM
611200 - Naknade to{kova zaposlenih,
subanalitika AA0006, funkcionalni kod 1011
1.500,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
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subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030		
3.200,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU MS[ Tuzla.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
MINISTARSTVO FINANSIJA		
Broj: 07/1-11-9170/21
Tuzla, 28.04.2021. godine

547

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020022 – JU O[ "Vra`i}i" ^eli}, u dijelu rasporeda rashoda
iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 1.200,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskih kodova:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih, subanalitika 		
AA0007, funkcionalni kod 1011
700,00 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcionalni
kod 0912
500,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030
1.200,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Vra`i}i"
^eli}.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.
MINISTARSTVO FINANSIJA		
Broj: 07/1-11-9170-1/21
Tuzla, 28.04.2021. godine

Petak, 4. juni 2021. god.

548

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24030004 – JU Gimnazija "Mustafa Novali}" Grada~ac, u dijelu
rasporeda rashoda iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 2.102,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskih kodova:
611200 - Naknade to{kova zaposlenih,
subanalitika AA0004, funkcionalni kod 1020
2.000,00 KM
611200 - Naknade to{kova zaposlenih,
subanalitika AA0006, funkcionalni kod 1011
102,00 KM
u korist ekonomskih kodova:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih, subanalitika
AA0005, funkcionalni kod 1030
102,00 KM
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih, subanalitika
AA0007, funkcionalni kod 1011
2.000,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU Gimnazija
"Mustafa Novali}" Grada~ac.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9170-2/21
Tuzla, 28.04.2021. godine
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MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020008 – JU O[ "Hasan Kiki}" Grada~ac, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 400,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0912
400,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0004, funkcionalni kod 1020
400,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Hasan
Kiki}" Grada~ac.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
MINISTARSTVO FINANSIJA		
Broj: 07/1-11-9430/21
Tuzla, 30.04.2021. godine

550

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I.
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020025 – JU O[ "Dobo{nica" Lukavac, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 610,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{it }e se na sqede}i
na~in:
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na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912

610,00 KM

u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0912		
610,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[
"Dobo{nica" Lukavac.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9430-1/21
Tuzla, 30.04.2021. godine

MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

551

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020030 – JU O[ "Gnojnica" Lukavac, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 600,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912
600,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0912		
600,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[
"Gnojnica" Lukavac.
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IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9430-2/21
Tuzla, 30.04.2021. godine

stav (1) i stav (2) Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

MINISTAR

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

Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

552

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020041 – JU O[ "Centar" Tuzla, u dijelu rasporeda rashoda iz
buxeta (izvor 10) u iznosu od 920,00 KM.

Petak, 4. juni 2021. god.

I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020043 – JU O[ "Mejdan" Tuzla, u dijelu rasporeda rashoda iz
buxeta (Izvor 10) u iznosu od 1.450,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskih kodova:
613700 - Izdaci za teku}e odr`avawe,
funkcionalni kod 0912
1.370,00 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912
80,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030		
1.450,00 KM

II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:

III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Mejdan"
Tuzla.

na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0912
920,00 KM

IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030
920,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[ "Centar"
Tuzla.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
MINISTARSTVO FINANSIJA		
Broj: 07/1-11-9430-3/21
Tuzla, 30.04.2021. godine

553

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.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9430-4/21
Tuzla, 30.04.2021. godine

MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

554

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

24030028 – JU MS[ Gra~anica, u dijelu rasporeda rashoda iz
buxeta (izvor 10) u iznosu od 550,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju,
funkcionalni kod 0922
550,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0922
550,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU MS[
Gra~anica.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9430-5/21
Tuzla, 30.04.2021. godine
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III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU MS
Saobra}ajna {kola Tuzla.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9430-6/21
Tuzla, 30.04.2021. godine

MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

556

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

MINISTAR

RJE[EWE

Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

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

555

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24030017 – JU MS Saobra}ajna {kola Tuzla, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 280,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0922
280,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030
280,00 KM

I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda u
Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu 24020086
– JU Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju
slu{awa i govora Tuzla, u dijelu rasporeda rashoda iz buxeta
(Izvor 10) u iznosu od 200,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva,
funkcionalni kod 0912
200,00 KM
u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osigurawa, bankankovih usluga i usluga
platnog prometa, funkcionalni kod 0912		
200,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU Centar za
obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Tuzla.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9899/21
Tuzla, 06.05.2021. godine

MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
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557

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24030004 – JU Gimnazija "Mustafa Novali}" Grada~ac, u dijelu
vlastitih sredstava (Izvor 20) u iznosu od 26,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
613100 - Putni tro{kovi,
funkcionalni kod 0922

26,00 KM

u korist ekonomskog koda:
613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge,
funkcionalni kod 0922
26,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU Gimnazija
"Mustafa Novali}" Grada~ac.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9899-1/21
Tuzla, 06.05.2021. godine

Petak, 4. juni 2021. god.

novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24030036 – JU Gimnazija @ivinice, u dijelu rasporeda rashoda
iz buxeta (Izvor 10) u iznosu od 2.000,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0006, funkcionalni kod 1011
2.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030
2.000,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU Gimnazija @
ivinice.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9899-2/21
Tuzla, 06.05.2021. godine

MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

559

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

MINISTAR

RJE[EWE

Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.

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

558

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 Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu (”Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
1/21) ministar finansija donosi

RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene

I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21), na potro{a~kom mjestu
24020036 – JU O[ "Podora{je" Srebrenik, u dijelu rasporeda
rashoda iz buxeta (izvor 10) u iznosu od 1.200,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se na sqede}i
na~in:
na teret ekonomskog koda:
611200 - Naknade tro{kova zaposlenih,
subanalitika AA0004, funkcionalni kod 1020
1.200,00 KM
u korist ekonomskih kodova:
613800 - Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga

Petak, 4. juni 2021. god.
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platnog prometa, funkcionalni kod 0912
900,00 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
- Posebna naknada za podsticawe rehabilitacije i
zapo{qavawe lica sa invaliditetom, subanalitika
AA0009, funkcionalni kod 0912
300,00 KM
III
Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa i nauke i JU O[
"Podora{je" Srebrenik.
IV
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
”Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 07/1-11-9899-3/21
Tuzla, 06.05.2021. godine

MINISTAR
Vedran Laki}, dipl.ecc., s.r.
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Petak, 4. juni 2021. god.

560

Na osnovu ~lana 5.stav (2) Pravilnika o utvr|ivawu i na~inu vo|ewa Registra buxetskih korisnika Buxeta Tuzlanskog kantona
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br. 9/16 i 3/18) Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona objavquje		

РЕГИСТАР БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
РБК
број
1
1001001
1001002
1102001
1104001
1107001

Назив буџетског корисника
2
Скупштина Тузланског кантона
Служба Скупштине Тузланског
кантона
Уред за законодавство Владе
Тузланског кантона
Комисија за концесије Тузланског
кантона
Уред Премијера Тузланског
кантона

Потрошачко
ИД број
мјесто
3

Адреса буџетског
корисника

4

5

Поштански
број
6

Назив
града/
опћине
7

10010001

4209418630001 Росе Хаџивуковић бр.1 75000

Тузла

10010002

4209418630001 Росе Хаџивуковић бр.1 75000

Тузла

11020001

4209673150005 Рударска 65

75000

Тузла

11040001

4209726370002 Соли бр.2

75000

Тузла

11070001

4210033360001 Рударска 65

75000

Тузла

1108001

Уред Владе Тузланског кантона

11080001

4210033280008 Рударска 65

75000

Тузла

1201001

Уред за заједничке послове
кантоналних органа

12010001

4209421180009 Рударска 57

75000

Тузла

1401001

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

14010001

4209419010007 Рударска 57

75000

Тузла

1402001

Пољопривредни завод Тузла

14020001

4209419360008

75000

Тузла

1405001

Кантонална управа за шумарство

14050001

4209708630005 Ул.2.октобра бр.6

75000

Тузла

1501001

Министарство правосуђа и управе

15010001

4209418800004 Џафер махала 51

75000

Тузла

15010002

4209949830005 Џафер махала 51

75000

Тузла

15010003

4209952110005 Босне Сребрене 31

75000

Тузла

4209394940004 Маршала Тита број 137 75000
4209391920002 ЗАВНОБИХ-а бб
75000

Тузла

4209439630001 Маршала Тита број 28
4209067580002 Титова бб

75270

Живинице

76250

Градачац

4209324570005 Армије БиХ бр.8
Ул.Жртава геноцида у
4209337630007
Сребреници бр.12
Скендера Куленовића
4210089070006
бб
Ул.Алије Изетбеговића
4210089150000
бб
4210351900007 Радничка бб

75320

Грачаница

75260

Калесија

75300

Лукавац

75290

Бановићи

75350

Сребреник

1501002
1501003

Кантонални завод за пружање
правне помоћи
ЈУ Одгојни центар Тузланског
кантона

1502001

Кантонални суд Тузла

15020001

1503001

Опšтински суд Тузла

15030001

1503002

Општински суд Живинице

15030002

1503003

Општински суд Градачац

15030003

1503004

Општински суд Грачаница

15030004

1503005

Општински суд Калесија

15030005

1503006

Општински суд Лукавац

15030006

1503007

Општински суд Бановићи

15030007

1503009

Општински суд Сребреник

15030009

1504001

Кантонално тужилаштво Тузла

15040001

1508001

Кантонално правобранилаштво
Тузла

15080001

1601001

Министарство финансија

1701001
1702001
1801001
1901001

Министарство унутрашњих
послова
Министарство унутрашњих
послова Тузланског кантона Управа полиције
Министарство просторног уређења
и заштите околице
Министарство здравства

Улица Змаја од Босне
бр.10

Тузла

4209349720001 Маршала Тита број 137 75000
Алеја Алије
4209384120009
75000
Изетбеговића бр.2

Тузла

16010001

4209418980002 Туралибегова бр.40

75000

Тузла

17010001

4209515160001 Туралибегова бб

75000

Тузла

17020001

4209515160184 Туралибегова бб

75000

Тузла

18010001

4209420370009 Рударска 65

75000

Тузла

19010001

4209419520005 Рударска 72

75000

Тузла

Тузла
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Министарство за борачка питања
Министарство трговине, туризма и
саобраћаја
Кантонална дирекција робних
резерви
Министарство за рад, социјалну
политику и повратак
ЈУ Дом за дјецу без родитељског
старања Тузла

20010001
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4209420530006 Рударска 65
Мије Керошевића
4209419950000
бр 20

75000

Тузла

75000

Тузла

22020001

4209419950018 Ул. Соли 2

75000

Тузла

23010001

4209420450002 Козарачка бр.11

75000

Тузла

23030001

4209147770007 Козарачка бр.11

75000

Тузла

22010001

2401018

Министарство образовања и науке

24010018

4210314020005

Мухамеда Хеваија
Ускуфија бр 1/III

75000

Тузла

2402001

ЈУ ОШ “Бановићи” Бановићи

24020001

4209314690002

Омладинских радних
бригада број 4

75290

Бановићи

2402002

ЈУ ОШ “Бановићи Село” Бановићи

24020002

4209227880008 Бановићи Село бб

75290

Бановићи

2402003

ЈУ ОШ “Гривице” Бановићи

24020003

4209345650009 Божићка Бановића бр 4

75290

Бановићи

24020004

4209254690008 Аљковићи бб

75290

Бановићи

2402004
2402005

ЈУ ОШ “Сеона” Бановићи Аљковићи
ЈУ ОШ “Трештеница” Бановићи

24020005

4209313450008 Трештеница бб

75290

Бановићи

2402006

ЈУ ОШ “Др.Сафвет-бег Башагић”
Градачац

24020006

Ул. Жртава
4209149710001
Сребренице бр.5

76250

Градачац

2402007

ЈУ ОШ “Иван Горан Ковачић”
Градачац

24020007

4209531520000

Хусеин Капетана
Градашчевића 53

76250

Градачац

2402008

ЈУ ОШ “Хасан Кикић” Градачац

24020008

4209047120005 Вида 1

76250

Градачац

2402009

ЈУ ОШ “Хамдија Крешевљаковић”
Камбери, Градачац

24020009

4209076140007 Камбери бб

76250

Градачац

2402010

ЈУ ОШ “Мехмед-Бег Капетановић
Љубушак” Срнице Доње, Градачац

24020010

4092607080004 Срнице Доње

76258

Градачац

2402011

ЈУ ОШ “Едхем Мулабдић” Међиђа
Доња, Градачац

24020011

4209234150007 Међиђа Доња бб

76257

Градачац

2402012

ЈУ ОШ “Муса Ћазим Ћатић”
Зелиња Доња, Градачац

24020012

4209183490002 Зелиња Доња бб

76259

Градачац

2402013

ЈУ ОШ “Калесија” Калесија

24020013

4209401660004

75260

Калесија

2402014
2402015

ЈУ ОШ “Раинци Горњи” Калесија
ЈУ ОШ “Тојшићи” Калесија

24020014
24020015

4209410570000 Раинци Горњи бб
4209507810005 Тојшићи бб

75268
75265

Калесија
Калесија

2402016

ЈУ ОШ “Мемићи” Калесија

24020016

Калесија

ЈУ ОШ “Вуковије” Калесија

24020017

4209521210002 Мемићи 54
4209499290005 Вуковије Горње

75260

2402017

75265

Калесија

2402018

ЈУ ОШ “Кладањ” Кладањ

24020018

4209290650004

75280

Кладањ

2402019

ЈУ ОШ “Ступари” Ступари,
Кладањ

24020019

4209430090004 Центар бб, Ступари

75283

Кладањ

2402020

ЈУ ОШ “Челић” Челић

24020020

4209179030005 Алије Изетбеговића 61 75246

Челић

2402021

ЈУ ОШ “Хумци” Челић

24020021

75245

Челић

2402022

ЈУ ОШ”Вражићи” Челић

24020022

75248

Челић

2402023

ЈУ ОШ “Лукавац Град” Лукавац

24020023

75300

Лукавац

2402024

ЈУ ОШ “Лукавац Мјесто” Лукавац

24020024

4209147930004 Одреда Вјетреник бр 8
Абдулаха Ковачевића
4209147260009
50
Ул. Дервиша Сушића
4209265460004
бб
4209264650004 Тузланског одреда бб

75300

Лукавац

75308

Лукавац

75305

Лукавац

75306
75300
75300
75308

Лукавац
Лукавац
Лукавац
Лукавац

75350

Сребреник

Жртава геноцида у
Сребреници бб

Кладањских бригада
бр 28

2402025

ЈУ ОШ “Добошница” Лукавац

24020025

Добошница,
4209274880008
ул.школаска бб

2402026

ЈУ ОШ “Пурачић” Лукавац

24020026

4209211880008

2402027
2402028
2402029
2402030

ЈУ ОШ “Турија” Лукавац
ЈУ ОШ “Пољице” Лукавац
ЈУ ОШ “Прокосовићи” Лукавац
ЈУ ОШ “Гнојница” Лукавац

24020027
24020028
24020029
24020030

4209288830003
4209202200002
4209211960001
4209315150001

2402031

ЈУ Прва Основна школа Сребреник

24020031

Ул. Николе
Стјепановића бб

Турија бб
Пољице бб
Прокосовићи бб
Гнојница бб
Алије Изетбеговића
4209359790008
бр. 2

Broj 9 - Strana 1130

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

2402032
2402033
2402034
2402035
2402036
2402037
2402038

ЈУ ОШ “Шпионица” Сребреник
ЈУ ОШ “Сладна” Сребреник
ЈУ ОШ “Дубоки Поток” Сребреник
ЈУ ОШ “Тиња” Сребреник
ЈУ ОШ “Подорашје” Сребреник
ЈУ Друга основна школа Сребреник
ЈУ ОШ “Рапатница” Сребреник

24020032
24020033
24020034
24020035
24020036
24020037
24020038

2402039

ЈУ ОШ “Крека” Тузла

24020039

2402040

ЈУ ОШ “Миладије” Тузла

2402041

4209385010002
4209334450008
4209378820007
4209183220005
4209149980009
4209359100001
4209338790008
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Шпионица бб
Сладна бб
Дубоки Поток бб
Тиња бб
Подорашје бб
Меше Селимовића бб
Н.Н.Лука бб
Босне сребрене број
4209193290001
119

75356
75353
75358
75357
75355
75350
75350

Сребреник
Сребреник
Сребреник
Сребреник
Сребреник
Сребреник
Сребреник

75000

Тузла

24020040

4209115490002 Хасана Кикића бр 7

75000

Тузла

ЈУ ОШ “Центар” Тузла

24020041

4209008810002 Мирзе Делибашића 14

75000

Тузла

2402042

ЈУ ОШ “Тушањ” Тузла

24020042

ЈУ ОШ “Мејдан” Тузла

24020043

4209155010003 Пашаге Манџића бр 33 75000
4209180630008 Муфтије еф. Курта бб 75000

Тузла

2402043

Абдурахмана
4209269290006
75208
Сарачевића Аце бр 163
Војка Миловановића
4209147420006
75203
46

Тузла

2402044

ЈУ ОШ “Горња Тузла” Тузла

24020044

2402045

ЈУ ОШ “Букиње” Тузла

24020045

2402046

ЈУ ОШ “Нови Град” Тузла

24020046

4209174230006 Др.Ивана Рибара бр 17 75000

Тузла

2402047

ЈУ ОШ “Брчанска Малта” Тузла

24020047

4209196630008 Мирослава Крлеже 27

75000

Тузла

2402048

ЈУ ОШ “Пазар” Тузла

24020048

75000

Тузла

2402049
2402050

ЈУ ОШ “Мрамор” Мрамор, Тузла
ЈУ ОШ “Брешке” Брешке, Тузла

24020049
24020050

4209155100002 Улица Пазар број 1
4209201650004 26. Августа бр. 149
4209148820008 Брешке бб

75212
75000

Тузла
Тузла

2402051

ЈУ ОШ “Солина” Тузла

24020051

4209229070003 Вељка Лукића 167

75000

Тузла

2402052

ЈУ ОШ “Кисељак” Кисељак, Тузла

24020052

75211

Тузла

2402053

ЈУ ОШ “Славиновићи” Тузла

24020053

4209346970007 Први мај бр. 117
Жарка Вуковића
4209182500004
Пуцара бр 15

75000

Тузла

2402054

ЈУ ОШ “Хусино” Хусино, Тузла

24020054

4209358980008 27. јули бр. 9

75216

Тузла

2402055

ЈУ ОШ “Симин Хан” Тузла

24020055

4209149390007 Сарајац 4, Симин Хан

75207

Тузла

2402056

ЈУ ОШ “Липница” Липница, Тузла

24020056

Тузла

2402057

ЈУ ОШ “Пасци” Пасци, Тузла

24020057

4209148070009 Ул. С. Матијевића бр 2 75213
4209269880008 Пасци Доњи бб
75274

2402058

ЈУ ОШ “Јала” Тузла

24020058

4209197870002 М. Физовића број 2

75000

Тузла

2402059

ЈУ ОШ “Подриње” Михатовићи,
Тузла

24020059

4210048390004 Камп Михатовићи

75203

Тузла

2402060

ЈУ Основна музичка школа Тузла

24020060

4209186160003

75000

Тузла

2402061

ЈУ Прва ОШ Живинице

24020061

75270

Живинице

2402062
2402063

ЈУ ОШ “Ђурђевик” Живинице
ЈУ ОШ “Дубраве” Живинице

24020062
24020063

4209531440006 Ђурђевик бб
4209517290000 Дубраве доње бб

75272
75274

Живинице
Живинице

2402064

ЈУ ОШ “Вишћа” Живинице

24020064

4209463340006

16.Муслиманске
бригаде 137

75270

Живинице

2402065
2402066

ЈУ ОШ “Башиговци” Живинице
ЈУ ОШ “Грачаница” Живинице

24020065
24020066

4209822170006 Башиговци бб
4209271350008 Грачаница Село бб

75270
75276

Живинице
Живинице

2402067

ЈУ ОШ “Шерићи” Живинице

24020067

75275

Живинице

2402068

ЈУ ОШ “Живинице Горње”
Живинице

24020068

4209086610001 Жунина 245 - Шерићи
Живинички соколови
4209148150002 бр. 171. Живинице
Горње

75270

Живинице

2402069

ЈУ Друга основна школа Живинице

24020069

75270

Живинице

2402070

ЈУ ОШ “Теочак” Теочак

24020070

4209346110008 Друга улица број 46
4209273130005 Центар бб Теочак

75414

Теочак

75320

Грачаница

75320

Грачаница

74324

Грачаница

2402071

ЈУ ОШ “Хасан Кикић” Грачаница

24020071

2402072

ЈУ Друга основна школа Грачаница

24020072

2402073

ЈУ ОШ “Стјепан Поље” Грачаница

24020073

Мирзе Делибашића
бр 14
Ул.Друге Краишке
4209271940000
бригаде

111.Грачаничке
4209414990003
бригаде бр.2
4209232960001 Патриотске лиге бб
Поље бб, Стјепан
4209402120003
Поље

Тузла
Тузла

Тузла
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ЈУ ОШ “Миричина” Грачаница
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24020074

4209231130005 Поље бб

75329

Грачаница

24020075

Доња Ораховица, Дом
4209233770001
бб

75323

Грачаница

24020076

4209230160008 Горња Ораховица бб

75323

Грачаница

24020077
24020078
24020079

75328
75328
75320

Грачаница
Грачаница
Грачаница

75327

Грачаница

75326

Грачаница

2402077
2402078
2402079

ЈУ ОШ “Ораховица” Ораховица
Доња, Грачаница
ЈУ ОШ “Горња Ораховица”
Грачаница
ЈУ ОШ “Доборовци” Грачаница
ЈУ ОШ “Џакуле” Грачаница
ЈУ ОШ “Соко” Грачаница

2402080

ЈУ ОШ “Лукавица” Грачаница

24020080

2402081

ЈУ ОШ “Малешићи” Грачаница
ЈУ ОШ “Бријесница” Бријесница
Велика, Добој Исток
ЈУ ОШ “Клокотница” Добој Исток
ЈУ Завод за одгој и образовање
особа са сметњама у психичком и
тјелесном развоју

24020081

4209230670006 Доборовци
4209231480006 Џакуле бб
4209237170009 Соко
Ограђеница бб,
4209233930009
Лукавица
4209229660005 Хоџићи бб Малешићи

24020082

4209148310000 Бријесница Велика

74206

Добој Исток

24020083

4209254340007 Клокотница бб

74207

Добој Исток

24020084

4209064210000 Кречанска 5

75000

Тузла

2402085

ЈУ ОШ “Сапна” Сапна

24020085

4209151610006

206 Витешке бригаде
бб

75411

Сапна

2402086

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

24020086

4209056620002

Ул. Хусинских рудара
бр. 161

75000

Тузла

2402087

ЈУ ОШ “Свети Фрањо” Тузла

24020087

75000

Тузла

2402091

ЈУ ОШ “Сјењак” Тузла

24020091

75000

Тузла

2402093

ЈУ Основна музичка школа
Грачаница

24020093

4209272320005 Клостерска 10
Исмета Мујезиновића
4209679190009
бб
111. Грачаничке
4210429860007
бригаде бр. 2

75320

Грачаница

2403001

ЈУ МСШ Бановићи

24030001

75290

Бановићи

2403002
2403003

ЈУ Мјешовита средња школа Челић
ЈУ МСШ “Хасан Кикић” Градачац
ЈУ Гимназија “Мустафа Новалић”
Градачац

24030002
24030003

4209340000006 Школска бр. 6
4209429910006 Бранилаца града 8
4209150300003 Сарајевска бб

75246
76250

Челић
Градачац

24030004

4209377000066 Сарајевска бб

76250

Градачац

2403005

ЈУ МСШ Калесија

24030005

Калесија

2403006

МСШ “Муса Ћазим Ћатић”
Кладањ

24030006

4209333720001 Патриотске лиге бр 24 75260
ул. Кладањске бригаде
4209154040006
75280
88 а

24030007

4209226210009 Школска бр. 5

75300

Лукавац

24030008

4209142890004 Школска бр. 5

75300

Лукавац

24030010

4209115650000 Босне сребрене бр 8

75000

Тузла

24030012

4209334700004

75000

Тузла

24030013

4209412190000 Мухарема Физовића 1

75000

Тузла

24030014

4209228000001 Босне сребрене 55

75000

Тузла

4209118670001 Босне сребрене бр.6
Мухамеда Хеваија
4209050690009
Ускуфија 1, Тузла

75000

Тузла

75000

Тузла

750000

Тузла

2402075
2402076

2402082
2402083
2402084

2403004

2403007
2403008
2403010
2403012
2403013
2403014

ЈУ Мјешовита средња економскохемијска школа Лукавац
ЈУ Мјешовита средња електромашинска школа Лукавац
ЈУ Мјешовита средња хемијска
школа Тузла
ЈУ МС Електротехничка школа
Тузла
ЈУ Гимназија “Меша Селимовић”
Тузла
ЈУ МС Грађевинско-геодетска
школа Тузла

Мухамеда Хеваија
Ускуфија бр 1

2403015

ЈУ МС Машинска школа Тузла

24030015

2403016

ЈУ Туристичко-угоститељска школа
Тузла

24030016

2403017

ЈУ МС Саобраћајна школа Тузла

24030017

4209106150002 Босне Сребрене 6,
Тузла

24030019

4209331350002 Фра Грге Мартића бр.5 75000

24030020

4209011280006

4209457020008 Босне сребрене бр.55
Ратимира Делетиса
4209147340002
бр. 1

2403019
2403020

ЈУ Средња медицинска школа
Тузла
ЈУ Средња музичка школа
“Честмир Мирко Душек” Тузла

2403021

ЈУ МС Рударска школа Тузла

24030021

2403022

ЈУ Гимназија “Исмет Мујезиновић”
Тузла

24030022

Мирзе Делибашића
бр 14

Кладањ

Тузла

75000

Тузла

75000

Тузла

75000

Тузла
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2403023

ЈУ Бехрам-бегова медреса Тузла

24030023

4209340850000 Бехрам-бегова 1

75000

Тузла

2403024

ЈУ КШЦ “Свети Фрањо” Опћа
гимназија Тузла

24030024

4209151020004 Клостерска 10

75000

Тузла

2403025

ЈУ МСШ Сребреник

24030025

75350

Сребреник

2403026

ЈУ МСШ Теочак

24030026

75414

Теочак

2403027

ЈУ МСШ Живинице

24030027

4209424010007 Радничка бр. 19
4209079910008 Центар бб Теочак
Алије Изетбеговића
4209312560004
12-а

75270

Живинице

2403028

ЈУ МСШ Грачаница

24030028

Ул. Мула Мустафе
4209347270009 Башескије број 2
Грачаница

75320

Грачаница

2403029

ЈУ Гимназија “Мустафа Камарић”
Грачаница

24030029

4209046310005

75320

Грачаница

2403030

ЈУ МСШ Добој Исток

24030030

4209282470005 Бријесница Велика

74206

Добој Исток

2403031

ЈУ МСШ Тузла

24030031

75000

Тузла

2403034

ЈУ МСШ Сапна

24030034

4209170000007 Босне сребрене бр. 8
Тузла
4209607520004 Краљевић бб

75411

Сапна

Мула Мустафе
Башескије бр. 2

2403036

ЈУ Гимназија Живинице

24030036

Ул. Меше Селимовића
4209681920006
75270
бр. 2

2403037

ЈУ Средња економско-трговинска
школа Тузла

24030037

4210078620007

2403038

ЈУ МСШ Лукавац

24030038

2404001
2601001
2901001
3001001
3101001
3201001
3202001

Универзитет у Тузли
Кантонална управа цивилне
заштите
Кантонална управа за инспекцијске
послове
Педагошки завод Тузланског
кантона
Министарство привреде
Министарство за културу, спорт и
младе
ЈУ Народна и универзитетска
библиотека “Дервиш Сушић” Тузла

Мухамеда Хеваија
Ускуфија бр.3, Тузла

Живинице

75000

Тузла

4210245030001 Школска бр. 5

75300

Лукавац

24040001

др. Тихомила
4209444710005
Марковића бр.1

75000

Тузла

26010001

4209420880007 Босне сребрене број 56 75000

Тузла

29010001

4209792080007 Рударска 72

75000

Тузла

30010001

4209419870006 Босне сребрене 119

75000

Тузла

31010001

4210313720003 Рударска бр. 57

75000

Тузла

32010001

4210314290002 Рударска бр. 65

75000

Тузла

32020001

4209104700005

75000

Тузла

Михајла и Живка
Црногорчевића бр. 7

3202002

ЈУ Музеј Источне Босне

32020002

4109011790004 Џиндић махала 21

75000

Тузла

3202003

ЈУ Архив Тузланског кантона

32020003

4209473570000 Фрање Ледера број 1

75000

Тузла

3202004

ЈУ Народно позориште Тузла

32020004

75000

Тузла

3202005

ЈУ Босански културни центар
Тузла

32020005

4209496270003 Позоришна број 4,
Тузла
4209158030005 Мије Керошевића
Гује 3

75000

Тузла

3202006

ЈУ Завод за заштиту и кориштење
културно-историјског и природног
насљеђа Тузланског кантона

32020006

4209049500000

75000

Тузла

3202007

ЈУ Специјална библиотека
“Бехрам-бег” Тузла

32020007

4209427890008

75000

Тузла

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 07/1-11-8770-1/21
Тузла, 23.04.2021. године

Муфтија еф. Курта бб

Солни трг бр 6
МИНИСТАР

Ведран Лакић, дипл.ецц, с.р..		
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Na osnovu ~lana 56. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 35/09) i ~lana 39.
Zakona o obrazovawu odraslih ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15), na prijedlog PU Centar za obrazovawe odraslih
Gra~anica broj: 02-2373-1/21 od 23.03.2021. godine i Obrtni~ke komore Federacije Bosne i Hercegovine broj: 47-05-03/21 od 22.3.2021.
godine, Ministarstvo obrazovawa i nauke Tuzlanskog kantona donosi

O D L U K U
I
Donosi se Program polagawa majstorskog ispita za zanimawe nao~alni majstor optike u Tuzlanskom kantonu.
II
Program polagawa majstorskog ispita za zanimawe nao~alni majstor optike je sastavni dio ove Odluke.
III
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa i nauke
Dr. sc. Elvis Barakovi}, s.r.
Broj: 10/1-34-20982-2/20 		
Tuzla, 19.04. 2021. godine

PROGRAM POLAGAWA MAJSTORSKOG ISPITA
ZA ZANIMAWE NAO^ALNI MAJSTOR OPTIKE
UVOD
[IFARSKI SPISAK ZANIMAWA
3254 OPTI^ARI
[ifra zanimawa : 3254.001
NAZIV ZANIMAWA: NAO^ALNI MAJSTOR OPTIKE
Uslovi za polagawe majstorskog ispita
Majstorskom ispitu mogu pristupiti lica, koja su zavr{ila odgovaraju}u sredwu stru~nu {kolu i imaju najmawe dvije godine
radnog iskustva u obrtu za koji `ele polagati majstorski ispit, kao i lica sa neodgovaraju}om sredwom {kolom i najmawe pet
godina radnog iskustva u obrtu za koji `ele polagati majstorski ispit. Prethodno radno iskustvo, koje je neophodno za pristupawe
se dokazuje potvrdom od poslodavca, kojom se dokazuju tra`eni uslovi za pristupawe polagawu majstorskog ispita.
CIQ MAJSTORSKOG ISPITA
Majstorskim ispitom se provjerava da li je kandidat osposobqen majstorski obavqati svoj profesionalni, odnosno stru~ni
rad, samostalno voditi obrt, obu~avati u~enike, te da li je savladao i druga znawa i vje{tine propisane Programom polagawa
majstorskog ispita.
OPIS ZANIMAWA
• Oblikovawe opti~kih so~iva i wihova ugradba prema zahtjevima refrakcijskog nalaza i lije~ni~kog nalaza
• Izrada sun~anih i za{titnih nao~ala
• Popravci nao~ala
• Primjewuje pri radu standarde kvalitete
• Vodi obrt
• Komunicira sa saradnicima i strankama, po{tuju}i principe poslovne kulture
I. PRAKTI^NI DIO ISPITA
OBLAST: Prakti~na nastava

A. CIQ I ZADACI
- Da doprinese objediwavawu stru~no-teoretskih i prakti~nih znawa, da podsti~e na samostalnost i daqe stru~no usavr{avawe
- Da polaznici upoznaju alate, ma{ine i ure|aje kojima rukuju tj. opti~kim instrumentima
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- Osposobqavawe pozalnika za subjektivno i objektivno odre|ivawe opti~kog sklopa organa vida
- Upoznavawe polaznika sa kontaktnim so~ivima
- Da polazniku probude i pro{ire znawa za potrebe radnog mjesta i usavr{avawe u struci

B. TEMATSKE CJELINE
________________________________________________________________
1. Uvod u mjerewa na aparatima i instrumentima u okru`ewu optometrije		
2. Parametri ro`wa~e kao dijela opti~kog sistema organa vida
3. So~ivo			
4. Subjektivno mjerewe opti~kog sklopa organa vida						
5. Objektivno odre|ivawe opti~kog sklopa organa vida			
6. Izdavawe naloga za izradu nao~ala						
7. Uvod u prakti~ni dio kontaktnih so~iva				
8. Tvrda kontaktna so~iva				
9. Meka kontaktna so~iva				
10. Sredstva za odr`avawe kontaktnih so~iva			
11. Organizacija rada optometriste u radnom okru`ewu
12. Opti~ki instrumenti			
________________________________________________________________
C. SADR@AJI TEMATSKIH CJELINA
1. UVOD U MJEREWA NA APARATIMA I INSTRUMENTIMA U OKRU@EWU OPTOMETRIJE
			
RADNI POSTUPCI:
- Mjerewa keratometrijskih vrijednosti
- Mjerewa pupilarne distance
- Mjerewa dijametra zenice
- Mjerewa opti~kog sklopa organa vida autorefraktometrom
- Mjerewa zakrivqenosti ro`wa~e autokeratometrom i keratometrom
- Mjerewa zakrivqenosti ro`wa~e kao dijela opti~kog sklopa organa vida autokeratometrom i keratometrom
- Mjerewa debqine ro`wa~e kao dijela opti~kog sklopa organa vida
- Mjerewa (pomi~nim mjerilom, dubinomjerom i mikrometrom) dimenzija na razli~itim ma{inskim elementima sa razli~itim
ta~nostima mjerewa
- Ure|aj za mjerewe visine luka kada se pode{ava na mjerni sat, obiqe`ja ure|aja, razmak izme|u {iqaka ili kuglica
- O~itavawe vrijednosti visine luka
- Prora~un radijusa sferne plo~e
- Mjerewa visine luka u prvom glavnom presjeku
- Prora~un radijusa luka kru`nice
- O~itavawe vrijednosti visine luka u drugom glavnom presjeku
- Prora~un radijusa rotacije
2. PARAMETRI RO@WA^E KAO DIJELA OPTI^KOG SISTEMA ORGANA VIDA
RADNI POSTUPCI:
- Parametri ro`wa~e kao dijela opti~kog sklopa organa vida
3. SO^IVO
RADNI POSTUPCI:
- Procjena polo`aja so~iva u opti~kom sklopu organa vida
- Provjera ispravnosti povr{ina sfernih so~iva
- Centrirawe sfernih so~iva
4. SUBJEKTIVNO MEREWE OPTI^KOG SKLOPA ORGANA VIDA
								
RADNI POSTUPCI:
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida kod normalnog organa vida
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida kod prisutne dalekovidosti
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida kod prisutne kratkovidosti
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida kod prisutnog astigmatizma
- Gre{ke pri mjerewu
- Mjerni ure|aji i instrumenti
- Gre{ke pri mjerewu
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5. OBJEKTIVNO ODRE\IVAWE OPTI^KOG SKLOPA ORGANA VIDA
			
RADNI POSTUPCI:
- Keratometrija.
- Izvo|ewe postupka skijaskopija.
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida autorefraktrometrom.
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida opti~kim refraktrometrom.
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida pregledom zadweg dijela organa vida.
- Mjerni ure|aji i instrumenti. Gre{ke pri mjerewu.
6. IZDAVAWE NALOGA ZA IZRADU NAO^ALA
							
RADNI POSTUPCI:
- Princip i potrebni kriteriji za ispravno izdavawe naloga za izradu nao~ala kod prisutne poreme}enosti opti~kog sklopa
organa vida
7. UVOD U PRAKTI^NI DIO KONTAKTNIH SO^IVA
RADNI POSTUPCI:
- Upoznavawe sa vrstama kontaktnih so~iva
8. TVRDA KONTAKTNA SO^IVA
			
RADNI POSTUPCI:
- Upoznavawe sa tvrdim kontaktnim so~ivima PMMA i GPS
- Na~in fitovawa. Fluorosceinski test
- Izrada naloga za PMMA i GPS kontaktna so~iva
9. MEKA KONTAKTNA SO^IVA				
RADNI POSTUPCI:
- Upoznavawe sa mekim kontaktnim so~ivima
- Na~in pode{avawa nalijegawa mekih kontaktnih so~iva
10. SREDSTVA ZA ODR@AVAWE KONTAKTNIH SO^IVA
					
RADNI POSTUPCI:
- Upoznavawe sa sredstvima za odr`avawe kontaktnih so~iva
11. ORGANIZACIJA RADA OPTOMETRISTE U RADNOM OKRU@EWU
RADNI POSTUPCI:
- Planirawe procesa rada i priprema za rad
- Definisawe dnevnog plana rada, redoslijeda radnih operacija i vr{ewe podjele radnih zadataka prema izvr{iocima
- Priprema i provjera aparata i opreme i wihove funkcije
- Mjerewe ja~ine dioptrije
- Postavqawe probnog okvira i wegovo pode{avawe
- Izvr{avawe probe sa probnim staklima
- Odre|ivawe keratometrijskih vrjednosti ro`wa~e kao dijela opti~kog sklopa organa vida
- Cikloplegija i odre|ivawe autorefraktometrijskih vrijednosti
- Odre|ivawe opti~kog sklopa organa vida stenopei~kim otvorom
- Odre|ivawe opti~kog sklopa organa vida oftalmoskopom
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida bez prisutnog astigmatizma
- Mjerewe opti~kog sklopa organa vida sa prisutnim astigmatizmom
- Mjerewe ugla opti~kog sklopa organa vida sa prisutnim astigmatizmom
- Mjerewe dioptrijskih vrjednosti bifokalnih so~iva
- Mjerewe visine segmenta za blizinu na glavi pacijenta
- Mjerewe i centrirawe trifokalnih so~iva
- Odre|ivawe vrste sfernih i astigmatskih stakala
- Odre|ivawe potrebe za mehani~kom za{titom, za regulisawem koli~ine svjetlosti i za{titom od zra~ewa
- Utvr|ivawe kvaliteta stakala i sugerisawe proizvo|a~a stakala
- Utvr|ivawe vrste materijala dioptrijskih stakala
- Odre|ivawe pupilarne i verteks distance:
• odre|ivawe pupilarne distance lewirom, digitalnim pupilometrom, autorefraktometrom, probnim okvirom i pomi~nim
mjerilom,
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• odre|ivawe verteks distance probnim okvirom i lewirom,
• izdavawe naloga za izradu nao~ala sa podacima o pupilarnoj i verteks distanci
Odre|ivawe parametara kontaktnih so~iva
Subjektivno i objektivno mjerewe opti~kog sklopa organa vida
Mjerewe keratometrijskih vrijednosti
Odre|ivawe vrste kontaktnih so~iva
Odre|ivawe bazne krivine, dijametra i debqine kontaktnih so~iva
Odre|ivawe kvaliteta i koli~ine suznog filma
Odre|ivawe vrste so~iva prema du`ini no{ewa
Poru~ivawe kontaktnih so~iva prema zadatim parametrima
Obu~avawe pacijenta za rukovawe i odr`avawe kontaktnih so~iva

12. OPTI^KI INSTRUMENTI			
RADNI POSTUPCI:
- Pojam i namjena opti~kih instrumenata
- Podjela
- Funkcija opti~kih i mehani~kih dijelova
- Primjena pravougle prizme i weno preslikavawe na nekoliko objekata iz opti~ke prakse
- Primjena Keplerovog ili astronomskog teleskopa i wegovo kori{}ewe na nekoliko objekata iz opti~ke prakse
- Galilejev teleskop
- Keplerov teleskop
- Wutnov teleskop
- Kazegranov teleskop
- Gregorijev teleskop
- Primjena opti~kog sistema sa elektroopti~kim pretvara~ima i poja~iva~ima slike i wegovog kori{}ewa na nekoliko
objekata iz opti~ke prakse
- Primjena kolimatora
- Primjena jednostavnog poja~ala i wihovo kori{}ewe na nekoliko objekata iz opti~ke prakse
- Primjena Kohlerove rasvjete
- Primjena mikrografije i weno kori{}ewe na nekoliko objekata iz opti~ke prakse
- Primjena dijaprojektora i wegovo kori{}ewe u praksi
- Primjena epiprojektora i wegovo kori{}ewe u praksi
- Primjena Abeovog refraktometra
- Primjena Pulfricovog refraktometra
OBRAZLO@EWE ZA REALIZACIJU
Program prakti~ne nastave za zanimawe nao~alni majstor optike koncipiran je tako da se nadogra|uje na prethodno ste~ena
znawa i vje{tine iz oblasti majstora optike.
Program prakti~ne nastave realizovati u oftamolo{ki opremqenim radionicama.
Kod koncipirawa programa nastojalo se da on bude sveobuhvatan i tako sa~iwen da su u wemu zastupqeni svi poslovi iz djelokruga
rada opti~ara.
Pretpostavka je da }e polaznici sistematskim radom savladati predvi|ene prakti~na znawa, ste}i vje{tine i radne navike
potrebne za obavqawe najslo`enijjih poslova iz {irokog djelokruga rada ovog zanimawa, {to je i svrha majstorskog ispita.

Na~in polagawa
Provjera postignutih znawa, vje{tina i navika u prakti~nom dijelu zavr{nog dijela ispita provodi se:
1. izradom ispitnog uratka.
Pri izradi prakti~nog zadatka polaznik se mora pridr`avati propisanih mjera za{tite na radu i za{tite okoli{a, te ostalih
uslova koje mu odredi ispitna komisija.
Prakti~ni dio ispita ocjewuje se na osnovu rezultata vrednovawa postupaka tokom izrade prakti~nog zadatka. Listu vrednovawa
utvr|uje ispitna komisija na na~in da se svaki postupak boduje.


Postupci koji se vrednuju i raspon bodova

Samostalnost u planirawu redoslijeda rada i izrade uratka

0-10

Utro{eno vrijeme za planirawe i izradu

0-20

Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovawu alatima i instrumentima

0-20

Kvaliteta i ta~nost izrade

0-20

Estetski izgled uratka

0-10

Primjena mjera za rad na bezbijedan na~in

0-15
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Pridr`avawe propisa o za{titi okoli{a

0-10

Racionalna upotreba energije

0-10

Racionalna upotreba materijala

0-10

Ta~nost mjernih rezultata

0-15

Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata

0-10

Upotreba tehni~ko-tehnolo{ke dokumentacije

0-10

Kona~na ocjena utvr|uje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerewe, a prema sqede}oj bodovnoj qestvici:
Postotak (%) ostvarenih bodova

Ocjena

92 - 100

Odli~an (5)

81 - 91

Vrlo dobar (4)

67 - 80

Dobar (3)

50 - 66

Dovoqan (2)

0 - 49

Nedovoqan (1)

PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
- Dr. med. specijalista oftamolog

II. STRU^NO ‡ TEORETSKI DIO ISPITA
Ovaj dio majstorskog ispita je sastavni dio polagawa majstorskog ispita za zanimawe majstor optike i u skladu sa Zakonom o
obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/09), kao i Pravilnikom o polagawu majstorskog ispita
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/09), sa~iwen je od sqede}ih oblasti:
- Opti~ki sklop organa vida
- Optometrija
- Kontaktna so~iva
OBLAST: Opti~ki sklop organa vida

A. CIQEVI I ZADACI:
-

Da se polaznici upoznaju sa opti~kim organom vida
Da se polaznici upoznaju sa zakonima optike
Da polaznici prou~avaju vidno poqe i kolorni vid kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
Da polaznici steknu osnovna znawa o pojmu strabizam i neurooftalmologija
Da se polaznici podsti~u za daqe obrazovawe i usavr{avawe u struci

B. TEMATSKE CJELINE					
_______________________________________________________________
1. Uvod u opti~ki sklop organa vida
2. Embriologija opti~kog organa vida
3. Ro`wa~a
4. So~ivo
5. Staklasto tijelo kao dio opti~kog organa vida
6. Retina kao dio opti~kog organa vida					
7. Vidno poqe, adaptometrija kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida		
8. Kolorni vid kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
9. Elektroretinografija – ERG
10. Strabizam
11. Strabizam II dio
12. Neurooftalmologija
13. Zakoni optike
________________________________________________________________
C. SADR@AJI TEMATSKIH CJELINA
1. Uvod u opti~ki sklop organa vida
TEME: - Osnovni pojmovi anatomije oka
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2. Embriologija opti~kog organa vida
TEME: - Embriologija opti~kog dijela organa vida
- Embriologija ro|ewa kao dijela opti~kog organa vida
- Embriologija so~iva kao dijela opti~kog organa vida
3. Ro`wa~a
TEME: - Anatomska gra|a ro`wa~e kao dijela opti~kog organa vida
- Histolo{ka gra|a ro`wa~e kao dijela opti~kog organa vida
- Uloga ro`wa~e u opti~kom sklopu organa vida
- Numerolo{ke karakteristike ro`wa~e kao dijela opti~kog organa vida
4. So~ivo
TEME: - Anatomska gra|a so~iva kao dijela opti~kog organa vida
- Histolo{ka gra|a so~iva kao dijela opti~kog organa vida
- Metabolizam so~iva kao dijela opti~kog organa vida
- Biohemizam so~iva kao dijela opti~kog organa vida
- Prezbiopija kao dijela opti~kog organa vida
- Poreme}aji akomodacije kao dijela opti~kog organa vida
5. Staklasto tijelo kao dio opti~kog organa vida
TEME: - Anatomska podjela i histolo{ka gra|a staklastog tijela kao dijela opti~kog organa vida
- Funkcija staklastog tijela kao dijela opti~kog organa vida
6. Retina kao dio opti~kog organa vida
TEME: - Anatomski dijelovi retine kao dio opti~kog organa vida
- Histolo{ka gra|a retine kao dio opti~kog organa vida
- Funkcija {tapi}a i ~epi}a kao dijela opti~kog organa vida
- Funkcija perifernog dijela retine kao dijela opti~kog organa vida
- Boja o~nog dna kao dio opti~kog organa vida
- Papila vidnog `ivca kao dijela opti~kog organa vida
- Makularni predio kao dio opti~kog organa vida
- Periferni dijelovi retine kao dijela opti~kog organa vida
- Funkcionalno ispitivawe opti~kog sklopa organa
- Subjektivna metoda ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
- Objektivna metoda ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
7. Vidno poqe, adaptometrija kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
TEME: - Adaptometrija kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
- Metode ispitivawa adaptacije kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
- Aparat za ispitivawe adaptacije kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
- Tuma~ewe rezultata kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
8. Kolorni vid kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
TEME: - Metode ispitivawa kolornog vida kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
- Tuma~ewe rezultata kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa vida
9. Strabizam
TEME: - Funkcija i inervacija spoqa{weg mi{i}a oka kao dijela pokreta~kog aparata opti~kog organa vida
- Poreme}aji funkcije mi{i}a pokreta~a o~ne jabu~ice kao dijela pokreta~kog aparata opti~kog organa vida
10. Strabizam II dio
TEME: - Klini~ki oblici poreme}aja pokreta~kog aparata opti~kog organa vida
11. Neurooftalmologija
TEME: - Dijelovi vidnoga puta kao sastavni dio opti~kog aparata organa vida
12. Zakoni optike
TEME: - Fizi~ka priroda svjetlosti
- Zakon refleksije
- Zakon prelamawa svjetlosti
- Fizi~ke osobine interferencije svjetlosti
- Sistemi posmatrawa interferencije
- Hajgensova teorija svjetlosti
- Sistemi za posmatrawe
- Maksvelova teorija elektromagnetnih talasa
- Plankova teorija svjetlosti
- Dvojna priroda svjetlosti
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Disperzija svjetlosti (emisijski i apsorpcijski spektri)
Primjena disperzije svjetlosti (spektralne analize, spektroskop)
Op{te o uslovima svjetlosnog zra~ewa
Vrste svjetlosnog zra~ewa
Primjena zra~ewa materijala u tehnici

OBRAZLO@EWE ZA REALIZACIJU
Program opti~ki sklop organa vida koncipiran je tako da obuhvata materiju opti~kog organa vida. ^ulo vida je jedno od pet
qudskih ~ula i pomo}u wega primamo informacije iz spoqa{weg svijeta. Organ vida je paran organ i sastoji se normalno od dva oka.
Opti~ki sistem predstavqa slo`en sistem koji nam omogu}ava vid. Sistem vida sakupqa svetlosne zrake iz okru`ewa i tako po~iwe
proces prelamawa svetlosnih zraka kroz qudsko oko.
Pri realizaciji gradiva predvi|enog programa posebnu pa`wu treba pokloniti upoznavawu sa organom vida sa so~ivom i
ro`wa~om. Tako|e je neophodno savladati adaptometriju vidno poqe i kolorni vid kao dio ispitivawa opti~kog sklopa organa
vida, metode i aparati za ispitivawa, te tuma~ewe rezultata.
U navedenom predmetu oblast strabizam (razrokost) koja predstavqa anomaliju polo`aja o~iju i binokularnog vida, zapravo
motornu i senzornu anomaliju. To prakti~no zna~i nemogu}nost istovremenog usmjeravawa oba oka, odnosno vidnih linija ka ta~ki
koja se fiksira i formirawe jedinstvenog lika gledawem sa oba oka.
Na kraju programa je upoznavawe sa svim zakonima optike odnosno sa osnovnim zakonima a to su:
Prvi od osnovnih zakona geometrijske optike je zakon pravocrtnog {irewa svjetlosti. On glasi: u opti~ki homogenom sredstvu
zraka svjetlosti {iri se po pravcu.
Drugi osnovni zakon optike govori o me|usobnom uticaju zraka svjetlosti. On glasi: ako jedan snop zraka svjetlosti prolazi
kroz drugi snop, jedan na drugog ne uti~u.
Tre}i osnovni zakon optike govori o refleksiji svjetla. On glasi: ako zraka svjetlosti upada na neku reflaktiraju}u plohu,
ugao upada jednak je uglu odraza, a upadna i reflektiraju}a zraka u istoj ravnini.
^etvrti osnovni zakon optike je zakon refrekcije ili loma svjetlosti. Za wega su znali Aristotel i Ptolomej, a savremeni
oblik nezavisno su mu dali Snellius i Desscarters. On glasi: zraka svjetlosti koja upada pod nekim uglom na granicu prozirnog
sredstva lomi se.
OBLAST: Optometrija
A. CIQ I ZADACI:
- Da se omogu}i polaznicima razumijevawe pojmova refrakcija, emetropija, hipermetropija
- Upoznavawe polaznika sa fizi~kim zakonima o prelamawu svjetlosti
- Definicija refrakcionog stawa oka sa prisutnim astigmatizmom
- Predstavqawe subjektivnog i objektivnog odre|ivawa visusa
- Upoznavawe polaznika sa osnovnim principima prepisivawa nao~ala kod hipermetropije, afakije, miopije i astigmatizma
- Uloga i nagla{avawe polaznicima rama na komfor vida
- Postupawe sa reklamacijama na nao~ale koje nisu dobro propisane
		
B. TEMATSKE CJELINE
________________________________________________________________
1. Uvod u refrakciju					
2. Geometrijska optika							
3. Refrakcija oka							
4. Emetropija
5. Hipermetropija
6. Afakija
7. Miopija
8. Astigmatizam
9. Pseudofakija
10. Akomodacija
11. Subjektivno odre|ivawe visusa
12. Objektivno odre|ivawe visusa
13. Prepisivawe nao~ala
14. Prepisivawe nao~ala kod hipermetropije
15. Prepisivawe nao~ala kod miopije
16. Prepisivawe nao~ala kod astigmatizma i afakcije
17. Vrste so~iva
18. Prizmea
19. Ram
20. Reklamacije na nao~ale
21. Subnormalan vid
22. Refrakciona hirurgija						
________________________________________________________________
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C. SADR@AJI TEMATSKIH CJELINA
1. UVOD U REFRAKCIJU			
TEME: - Fizi~ki zakoni o prelamawu svjetlosti
- Sastav bijele svjetlosti
- Fizi~ke osobine svjetlosti razli~ite talasne du`ine
2. GEOMETRIJSKA OPTIKA
TEME: - Osobine opti~kih tijela – so~iva
- Konstrukcija lika, predmeta ~iji su krajwi zraci prelamawa kroz so~ivo
3. REFRAKCIJA OKA			
TEME: - Definisawe fizi~kih zakona pri prelamawu svjetlosti kroz oko
- Poreme}aj refrakcije
4. EMETROPIJA
TEME: - Definisawe emetropnog oka
- Odnos du`ine oka i prelomne mo}i oka u emetropiji
5. HIPERMETROPIJA								
TEME: - Definicija stawa hipermetropije
- Odnos prelomne mo}i oka. Du`ina oka kod hipermetropije
6. AFAKIJA				
TEME: - Refrakciono stawe oka kome nedostaje so~ivo
- Korekcija afakije
7. MIOPIJA						
TEME: - Definicija klini~kog stawa miopije
- Aksijalna miopija
- Prelomna miopija
- Klini~ke promjene na o~nom dnu kod sredwe i visoke miopije
- Metode korekcija sredwe i visoke miopije
8. ASTIGMATIZAM			
TEME: - Definicija refrakcionog stawa oka sa prisutnim astigmatizmom
- Korekcija astigmatizma
9. PSEUDOFAKIJA					
TEME: - Definisawe stawa oka u koje je ugra|eno vje{ta~ko so~ivo
- Korekcija pseudofakije kod neadekvatnog refrakcionog stawa oka
10. AKOMODACIJA
TEME: - Definicija pojma akomodacije
- Spazam akomodacije
- Paraliza akomodacije
11. SUBJEKTIVNO ODRE\IVAWE VISUSA
TEME: - Subjektivno odre|ivawe visusa
- Definicija vrsta optotipa
- Definisawe ugla separacije
- Definisawe ugla minimum visibile
- Definisawe ugla cognosibile (raspoznavawe oblika)
- Probni set
- Probni okvir
- Uslovi pod kojima se odre|uje vidna o{trina
- Tuma~ewe rezultata dobijenih subjektivnom metodom odre|ivawa vidne o{trine
12. OBJEKTIVNO ODRE\IVAWE VISUSA
TEME: - Keratometrija
- Opti~ka refraktrometrija
- Autorefraktometrija
- Oftalmoskopija u uspravnoj slici
- Oftalmoskopija u indirektnoj (obrnutoj) slici skijaskopija
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13. PREPISIVAWE NAO^ALA
TEME: - Osnovni principi prepisivawa nao~ala
- Osnovni principi prepisivawa nao~ala kod hipermetropije
14. PREPISIVAWE NAO^ALA KOD HIPERMETROPIJE
TEME: - Osnovni principi prepisivawa nao~ala kod hipermetropije
15. PREPISIVAWE NAO^ALA KOD MIOPIJE
TEME: - Princip prepisivawa nao~ala kod male, sredwe i visoke miopije
16. PREPISIVAWE NAO^ALA KOD ASTIGMATIZMA I AFAKIJE
TEME: - Osnovni principi prepisivawa cilindri~nih so~iva
- Osnovni princip korekcije oka bez prirodnog so~iva
17. VRSTE SO^IVA
TEME: - Sabirna so~iva
- Rasipna so~iva
- Cilindri~na so~iva
18. PRIZME
TEME: - Osnovni principi djelovawa prizme
- Princip prepisivawa prizmi
19. RAM
TEME: - Uloga rama na komfor vida
- Ramovi za posebne namjene
- Vrste rama
20. REKLAMACIJE NA NAO^ALE
TEME: - Opravdane reklamacije na nao~ale koje nisu dobro prepisane.
- Reklamacije na nao~ale koje su korektno ura|ene.
OBRAZLO@EWE ZA REALIZACIJU
Tematske cjeline optometrije po svom sadr`aju imaju za ciq da se polaznici upoznaju sa specijalizacijom ~iji je glavni zadatak
korekcija vida. Dakle, optometristi su stru~waci {kolovani da bi izvr{ili pregled vida, otkrili razne abnormalnosti vida,
te prepoznali mogu}e bolesti koje zahvataju oko ili vizuelni sistem ~ovjeka. Obra}awe ovakvom stru~waku svakako mo`e biti
potrebno i nadasve korisno. Optometrija, mjerewe ili odre|ivawe ja~ine vida, refrakcije o~iju pomo}u optometra da bi se
odredile nao~ale.
Predmet optometrija po svom sadr`aju ima za ciq da polaznici ponove i pro{ire stru~no-teorijska znawa potrebna za
uspje{no shvatawe i primjenu tehnolo{kog procesa i savla|ivawa slo`enijih poslova i radnih zadataka u procesu proizvodwe,
te razumijevawe i kori{}ewe tehnolo{ke i druge dokumentacije kao i stru~ne literature, te da prate radne zadatke prakti~ne
nastave i procesom proizvodwe i da ste~ena stru~no-teorijska znawa primjewuju na istim zadacima.
Pri realizaciji programa treba se obilno koristiti tehni~kom i tehnolo{kom dokumentacijom organizacije za ~ije se potrebe
obrazuju polaznici, te sa katalozima, prospektima i drugom tehni~kom i tehnolo{kom dokumentacijom iz savremene proizvodwe.
Za {to uspje{niju realizaciju programa neophodna je saradwa predmetnog nastavnika sa stru~wacima iz neposredne proizvodwe.
OBLAST: kontaktna so~iva
			
A. CIQEVI I ZADACI
-

Da se polaznici upoznaju sa pojmom i terminologijom kontaktnih so~iva
Upoznavawe polaznika sa vrstama kontaktnih so~iva
Svrha i zna~aj no{ewa kontaktnih so~iva
Pru`awe polaznicima znawa o prednostima no{ewa kontaktnih so~iva
Indikacije i kontraindikacije za primjenu posebnih vrsta so~iva

B. TEMATSKE CJELINE
__________________________________________________________
1. Uvod u kontaktna so~iva
2. Kontaktna so~iva - terminologija					
3. Tvrda, gas propusna kontaktna so~iva				
4. Indikacija i kontraindikacija
5. Meka kontaktna so~iva
6. Meka kontaktna so~iva i problem kod no{ewa
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7. Infekcija kod no{ewa kontaktnih so~iva
8. Mehani~ke i osmotske komplikacije
9. Specijalne vrste kontaktnih so~iva
10. Korekcija visoke miopije kontaktnim so~ivima
11. Sredstva za odr`avawe kontaktnih so~iva			
__________________________________________________________
C. SADR@AJI TEMATSKIH CJELINA
1. UVOD U KONTAKTNA SO^IVA
TEME: - Istorija uvo|ewa kontaktnih so~iva u korekciji refrakcionih gre{aka
2. KONTAKTNA SO^IVA – TERMINOLOGIJA
TEME: - Tvrda kontaktna so~iva (PMMA, GPS)
- Meka kontaktna so~iva
- Tvrda gasno propusna kontaktna so~iva (GPS)							
3. TVRDA, GAS-PROPUSNA KONTAKTNA SO^IVA
TEME: - Materijali od kojih se prave gas-propusna so~iva
- Indikacija za primjenu gas-propusnih so~iva
4. INDIKACIJA I KONTRAINDIKACIJA
TEME: - Kontraindikacije za primjenu kontaktnih so~iva
- Indikacije za primjenu mekih kontaktnih so~iva
- Indikacije i kontraindikacije za primjenu posebnih vrsta so~iva
5. MEKA KONTAKTNA SO^IVA
TEME: - Vrste mekih kontaktnih so~iva
- Podjela mekih kontaktnih so~iva prema sadr`aju vode
- Podjela mekih kontaktnih so~iva prema difuznom koeficijentu
6. MEKA KONTAKTNA SO^IVA I PROBLEMI KOD NO[EWA
TEME: - Edem epitela ro`wa~e
- Mikrocisti~na degeneracija epitela ro`wa~e
- Papilitis gigatopapilarni
- Akutna ishemija epitela ro`wa~e
7. INFEKCIJA KOD NO[EWA KONTAKTNIH SO^IVA
TEME: - Ulkus ro`wa~e
- Zapaqenski procesi na ve`wa~i
- Gqivi~ne infekcije no{ewa kontaktnih so~iva
8. MEHANI^KE I OSMOTSKE KOMPLIKACIJE
TEME: - Ta~kaste erozije ro`wa~e
- Erozija ro`wa~e
- Tranzitorna zamagqewa vida kao posledica epitelnog edema ro`wa~e
9. SPECIJALNE VRSTE KONTAKTNIH SO^IVA
TEME: - Kontaktna so~iva za korekciju keratokonusa
- Kontaktna so~iva za korekciju afakije
- Terapijska kontaktna so~iva
- Estetska kontaktna so~iva
- Kontaktna so~iva u boji
10. KOREKCIJA VISOKE MIOPIJE KONTAKTNIM SO^IVIMA
TEME: - Osnovni principi korekcije visoke miopije kontaktnim so~ivima
- Prednost korekcije visoke miopije kontaktnim so~ivima u odnosu na no{ewe nao~ala
11. SREDSTVA ZA ODR@AVAWE KONTAKTNIH SO^IVA
TEME: - Sredstva za ~i{}ewe kontaktnih so~iva
- Sredstva za dezinfekciju kontaktnih so~iva
- Sredstva za dr`awe kontaktnih so~iva
- Sredstva za vla`ewe kontaktnih so~iva
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OBRAZLO@EWE ZA REALIZACIJU
U navedenoj tematskoj cjelini obra|ivalo se opti~ko pomagalo kontaktno so~ivo koje je tanko i lagano, a izra|eno od posebnog
plasti~nog materijala. Ono se postavqa na ro`wa~u i beowa~u. Sloj koji se nalazi izme|u ro`wa~e i kontaktnog so~iva ispuwen
je suzama. Upravo sloj suza bitan je u no{ewu kontaktnog so~iva, jer krvnih sudova nema u ro`wa~i i ona "di{e” preko tog sloja suza
koji u obliku suznog potoka klizi izme|u so~iva i ro`wa~e.
Prva zamisao o kontaktnim so~ivima potekla je od nau~nika Leonarda de Vin~ija, a prva primjena u praksi realizovana je
skoro 300 godina kasnije. Na na{im prostorima zvani~no klini~ko primjewivawe kontaktnih so~iva po~iwe na kraju 70-ih godina
pro{log vijeka. U dana{we vrijeme ona nalaze {iroku primjenu i to u zavisnosti od same vrste kontaktnih so~iva i indikacija zbog
koje se vr{e oftalmolo{ki pregledi.
Vrste kontaktnih so~iva:
- Meka kontaktna so~iva
- Tvrda kontaktna so~iva
- Polu-tvrda ili gaspropusna GP kontaktna so~iva
Kontaktna so~iva mogu korigovati astigmati~ne dioptrije, tako|e mogu biti bez boje ili sa bojom, sa prepisanom dioptrijom
ili kao kozmeti~ka kontaktna so~iva bez ikakve dioptrije.
RAZLOZI ZA NO[EWE ILI PREPISIVAWE KONTAKTNIH SO^IVA
Nabroja}emo dva osnovna razloga tj. indikacije zbog kojih bi se mogla prepisivati od strane oftalmologa meka ili polutvrda kontaktna so~iva:
1. Indikacija medicinskog razloga
Postoje stawa oka kod koga se dobra vidna o{trina jedino mo`e posti}i ili korigovati no{ewem kontaktnih so~iva; npr.
visoke kratkovidosti, visoka dioptrija samo na jednom oku. Stoga je sama korekcija kontaktnim so~ivima jedino rje{ewe problema
vidne o{trine za odre|ene pacijente. Zahvaquju}i so~ivima veliki dio populacije mo`e imati normalnu korekciju vida tj. vidnu
o{trinu iskqu~ivo zahvaquju}i kontaktnim so~ivima.
2. Indikacija estetske prirode
Postoje slu~ajevi vezani za povrede oka i mogu}nosti da se pomo}u so~iva povrati prvobitan pribli`an izgled oka pomo}u
no{ewa ukrasnih tj. protetskih (u razli~itim nijansama prirodnih boja oka) kod velikih ili malih pacijenata. Tako|e postoje
qudi koji ne `ele da nose nao~ale ili iz prakti~nih ili estetskih razloga i zato svoju vidnu o{trinu dobijaju upravo no{ewem
mekih ili polutvrdih kontaktnih so~iva.
Nao~ale naj~e{}e qudi zamjewuju kontaktnim so~ivima iz prakti~nih i estetskih razloga. Sam zamor prilikom no{ewa
nao~ala, wihova te`ina, stalno prqawe i zamagqivawe kao i objektivan estetski utisak sa wima ili bez wih, opredjequje sve ve}u
populaciju (naro~ito mlade) da nose kontaktna so~iva. [to se ti~e medicinske strane kontaktna so~iva nesporno daju mnogo boqu
vidnu o{trinu u odnosu na nao~ale.
Na~in polagawa
Na~in polagawa se vr{i na dva na~ina:
a) Pismena provjera se vr{i u vidu testa od 10 pitawa.
b) Usmena provjera se vr{i usmenim izlagawem na osnovu kartica koje se sastoje od tri pitawa.
Kriteriji ocjewivawa
Za pismenu provjeru polagawa se vr{i po sqede}im kriterijima ocjewivawa:
Do 40 ta~nih bodova ................. ocjena nedovoqan (1),
Od 40-55 bodova ...................... ocjena dovoqan (2),
Od 56-70 bodova ...................... ocjena dobar (3),
Od 71-85 bodova ...................... ocjena vrlodobar (4) i
Od 86-100 bodova .................... ocjena odli~an (5).
Kona~na ocjena predstavqa aritmeti~ku sredinu od ocjena iz pismenog i usmenog na~ina polagawa.
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
- Dr.med. specijalista oftalmolog
III. POSLOVODNO – EKONOMSKI DIO ISPITA
Zvawe: Nao~alni majstor optike
Poslovodno-ekonomski dio je sastavni dio polagawa majstorskog ispita za zanimawe Nao~alni majstor optike u skladu sa
Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 35/09), kao i Pravilnikom o polagawu
majstorskog ispita ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 54/09), sa~iwen je od sqede}ih oblasti:
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Ekonomika preduze}a
Menaxment
Kwigovodstvo
Finansijsko poslovawe i
Preduzetni{tvo

 CIQEVI nastave poslovodno-ekonomskog dijela ispita su:
- da polaznici steknu i ovladavaju odre|enim teorijskim i prakti~nim znawima potrebnim za razumjevawa ekonomskog
poslovawa {to mo`e olak{ati prilikom dono{ewa ekonomskih zakqu~aka.
 ZADACI nastave poslovodno-ekonomskog dijela ispita su:
- na osnovu upoznavawa sa osnovnim karakteristikama privrede, osnovnih ciqeva i oblika wenog razvoja, da polaznici shvate i
aktuelne probleme i napore koji se ~ine radi prevazila`ewa ekonomske krize i ustrojstva tr`i{nog sistema privre|ivawa,
- da razvije sposobnosti za primjenu ste~enih znawa i za kori{}ewe menaxerskih sposobnosti,
- da pru`i polaznicima osnovna teoretska i prakti~na znawa o tehnici vo|ewa poslovnih kwiga, o kwigovodstvenoj evidenciji
osnovnih faza kru`nog kretawa sredstava i finansijskog rezultata,
- da polaznici shvate monetarnu ravnote`u, kupovnu snagu novca, kao i novac u me|unarodnom pla}awu,
- da se polaznici upoznaju sa preduzetni~kim idejama i izrade biznis plana.
 TEMATSKE CJELINE
R. br.

Naziv tematske cjeline

1.

Pristup ekonomici preduze}a

2.

Menaxment

3.

Osnovni sadr`aji kwigovodstva

4.

Finansijsko poslovawe

5.

Preduzetni{tvo

SADR@AJ TEMATSKIH CJELINA
1.
a)
b)
c)
d)

Pristup ekonomici preduze}a
Osnovni pojmovi o privredi i preduze}u 				
Faze privre|ivawa (proizvodwa, raspodjela, razmjena i potro{wa)
Preduze}e u oblasti proizvodwe i vr{ewu usluga
Prestanak rada preduze}a

2.
a)
b)
c)

Menaxment
			
Uop{te o menaxmentu 			
Razvoj i uloga menaxmenta
Funkcije menaxmenta

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Osnovni sadr`aji kwigovodstva
Sredstva i izvori sredstava preduze}a
Inventarisawe i izrada popisnih lista
Poslovne kwige
Evidencija kwigovodtsvenih dokumenata
Obra~un rezultata poslovawa preduze}a

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Finansijsko poslovawe			
Pojam finansijskog poslovawa 		
Pojam monetarne ravnote`e
Platni promet u zemqi i inostranstvu
Pribavqawe nov~anih sredstava
Finansijska kontrola

5.
a)
b)
c)

Preduzetni{tvo 			
Osnovni pojam preduzetni{tva		
Preduzetni~ka ideja
Istra`ivawe tr`i{ta

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 9 - Strana 1145

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU
Program predmeta je koncipiran da obuhvati najva`nije ekonomske pojmove i kategorije za razumijevawe privrednog poslovawa.
Da bi se ciq i zadaci nastave ostvarili treba na {to jednostavniji i razumqiviji na~in obja{wavati gradivo koriste}i pri tome
primjere iz prakse, odnosno iz struke i zanimawa za koje se sti~e zvawe majstora.
• Na~in polagawa
Na~in polagawa se vr{i na dva na~ina:
a) Pismena provjera se vr{i u vidu testa od 10 pitawa.
b) Usmena provjera se vr{i usmenim izlagawem na osnovu kartica koje se sastoje od tri pitawa.
• Kriteriji ocjewivawa
Za pismenu provjeru polagawa se vr{i po sqede}em kriterijimu ocjewivawa:
Do 40 ta~nih bodova................. ocjena nedovoqan (1),
Od 40–55 bodova...................... ocjena dovoqan (2),
Od 56–70 bodova...................... ocjena dobar (3),
Od 71–85 bodova...................... ocjena vrlodobar (4) i
Od 86–100 bodova.................... ocjena odli~an (5).
Kona~na ocjena predstavqa aritmeti~ku sredinu od ocjena iz pismenog i usmenog na~ina polagawa.
LITERATURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomika preduze}a I i II, Mira [uwi} – Beus, Jasmina ^omi} "Qiqan" Sarajevo
Privredna matematika I i II, Nexib @eri}, Husref [ari} "Svjetlost" Sarajevo
Kwigovodstvo, Sadeta – Sabina Zuli} "Svjetlost" Sarajevo
Finansijska matematika, Nexib @eri}, Husref [ari} "Qiqan" Sarajevo
Ekonomika preduze}a 1, Gabrijela Blaznek, Hilmo Buwo, Jovanka Gli{i}, Sini{a Bili} i Ivica Opa~ak "Mohorjeva
zalo`ba/Hermagoras Verlag" Klagenfurt
Ekonomika preduze}a 2, Gabrijela Blaznek, Hilmo Buwo i Jovanka Gli{i} "Mohorjeva zalo`ba/Hermagoras Verlag"
Klagenfurt
Ekonomika preduze}a 3, Gabrijela Blaznek, Hilmo Buwo, Jovanka Gli{i}, Wilfried Schneider, Bettina Greimel - Fuhrmann,
Helga Wirth, Gabriele Andre, Gerhard Geissler, Stefan A. Grbenic i Stefan Grbenic "Mohorjeva zalo`ba/Hermagoras Verlag"
Klagenfurt
Ekonomika preduze}a 4, Gabrijela Blaznek, Hilmo Buwo, Jovanka Gli{i}, Wilfried Schneider, Bettina Greimel
- Fuhrmann, Helga Wirth, Gabriele Andre, Gerhard Geissler, Stefan A. Grbenic i Stefan Grbenic "Mohorjeva zalo`ba/He
Hermagoras Verlag" Klagenfurt
Bankarsko poslovawe za IV razred ekonomske {kole, Belmina Beganovi} "Tugra" Sarajevo
Menaxment , H.Weihrich i H.Koontz, Mate doo Zagreb, 1998.g.
Osnove poduzetni{tva, dr. sc. Zdenko Klepi} i dr. sc. Marin Buble, Ekonomski fakultet sveu~ili{ta u Mostaru,
Mostar 2007.g.

PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
- Diplomirani ekonomista (zavr{en ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS bodova).

IV. PEDAGO[KO–ANDRAGO[KI DIO ISPITA

Zvawe: Nao~alni majstor optike
Pedago{ko-andrago{ki dio je sastavni dio polagawa majstorskog ispita za zvawe nao~alni majstor optike.
A. CIQEVI
- Da polaznici steknu znawe o zadacima i sadr`ajima pojedinih odgojnih podru~ja, razviju vje{tine za wihovu primjenu u
nastavi; razumiju i primijene na~ela metodike za djelotvorno izvo|ewe prakti~ne nastave; ovladaju osnovnim pojmovima iz op{te
i razvojne psihologije; budu osposobqeni za odre|ivawe odgojno-obrazovnih ciqeva, organizovawa, ostvarivawa i vrednovawa
odgojno-obrazovnog procesa i u~eni~kih postignu}a; budu osposobqeni za odgoj i obrazovawe u~enika sa te{ko}ama u razvoju te
stvarawu inkluzivnog odgojno-obrazovnog okru`ewa.
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B. ZADACI
- Na osnovu upoznavawa sadr`aja iz predmeta: Pedagogija, polaznici }e razumjeti zadatke i sadr`aje pojedinih odgojnih
podru~ja, prepoznati mogu}e prepreke u komunikaciji i znati ih prevladati te primijeniti znawe iz pedagogije u nastavi i odgojnoobrazovnoj praksi;
- Informisawem polaznika o osnovnim pojmovima iz op{te i razvojne psihologije, polaznici }e navesti i objasniti kqu~ne
pojmove i podru~ja psihologije, opisati osnovne odrednice ~ovjekova razvoja i razvojne promjene, poticati planirawe nastavnih
akivnosti u skladu sa individualnim karakteristikama u~enika;
- Da se polaznici osposobe da uo~e obrazovne potrebe u~enika i "prevode" ih u nastavne ciqeve i zadatke, primjewuju u~inkovite
nastavne strategije, metode i postupke po{tuju}i pritom zahtjeve savremenih didakti~kih na~ela te planiraju, organizuju, realizuju
i vrednuju proces nastave i u~ewa, kao i wegove ishode;
- Upoznavawem polaznika sa specifi~nostima i potrebama u~enika s te{ko}ama u razvoju, polaznici }e znati organizovati
inkluzivno okru`ewe te s tim u vezi znati koristiti strategije i metode didakti~ko-metodi~ke prilagodbe;
- Da polaznici znaju i primijene nastavni~ke kompetencije u svakodnevnoj praksi, planiraju i programiraju nastavne aktivnosti,
samostalno biraju i uspje{no primjewuju nastavne strategije, metode i postupke, organizuju razli~ite tipove ~asova te samostalno
izvode prakti~nu nastavu po{tuju}i metodi~ke zakonitosti.
C. PREDMETI I SADR@AJ
Pedagogija
Sadr`aj predmeta :
- Svrha i predmet pedagogije
- Komunikacija: prepreke uspje{n(ij)oj komunikaciji i na~ini wihova prevladavawa
- Odgojni ciqevi; odgoj i mediji
- Stilovi odgoja: autoritarni, autoritativni, popustqivi, nezainteresirani i wihove posqedice
- Osnovna odgojna podru~ja (tjelesni, intelektualni, moralni, socijalno-emocionalni, radni odgoj)
- Metode i sredstva odgoja u nastavi
- Samoodgoj (optimizam, sre}a, pozitivno mi{qewe, `ivotni ciqevi, socijalne kompetencije, prosocijalno pona{awe)
Obavezna literatura
Vukasovi}, A. (2001.), Pedagogija (7. izd.), Zagreb: Hrvatski katoli~ki zbor "MI"
Osnove op{te i razvojne psihologije
Sadr`aj predmeta:
- Uvod u psihologiju
- Osnovni pojmovi iz podru~ja emocija, motivacije i kognitivne psihologije
- Osnovni pojmovi iz psihologije li~nosti
- Uvod u razvojnu psihologiju - predmet prou~avawa i ciqevi razvojne psihologije
- Biolo{ki i okolinski temeqi razvoja
- Periodizacija i podru~ja razvoja
- Tjelesni i motori~ki razvoj, Kognitivni razvoj, Emocionalni i socijalni razvoj, Moralni razvoj
Obavezna literatura
Petz, B. (2006.). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap
Berk, L. E. (2008.), Psihologija cjelo`ivotnog razvoja, Jastrebarsko: Naklada Slap (Odabrana poglavqa)
Lackovi}-Grgin, K. (2006.), Psihologija adolescencije, Jastrebarsko: Naklada Slap
Didaktika
Sadr`aj predmeta:
- Uvod u didaktiku
- Utvr|ivawe odgojno-obrazovnih potreba - utvr|ivawe; ciqeva (ishoda) kurikuluma kao u~eni~kih kqu~nih kompetencija
- Didakti~ki trougao i ~etverougao (nastavnik – u~enik – sadr`aj - medij)
- Vrednovawe u~eni~kih postignu}a i kurikuluma
- Povezanost nastavnih faktora (u~enik, u~iteq, nastavni sadr`aji, obrazovna tehnologija...)
- Komunikacija u nastavi
- Planirawe i programirawe; zadaci nastave (materijalni, funkcionalni, odgojni)
- Artikulacija nastavnog ~asa
- Didakti~ka (nastavna) na~ela
- Organizacioni oblici nastave (individualni rad, rad u parovima, grupni rad, frontalni rad)
- Strategije (sistemi) pou~avawa i u~ewa (problemska nastava, heuristi~ka nastava, projektna nastava, saradni~ka nastava,
timska nastava, mentorska nastava...)
Obavezna literatura
Cindri}, M., Miqkovi}, D. i Strugar, V. (2010.), Didaktika i kurikulum, Zagreb: IEP-D2 – odabrana poglavqa
Bognar, L. i Matijevi}, M. (2002.), Didaktika, Zagreb: [kolska kwiga – odabrana poglavqa
Didaktika I i II, Ha{im Muminovi}
Nastavni metod, Mujo Slatina
Tomi}, R., Osmi}, I. (2006) Didaktika, Tuzla
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Inkluzivna pedagogija
Sadr`aj predmeta:
U~enici s te{ko}ama u razvoju:
- Definicije, obiqe`ja i prava
- Strategije, razine i metode didakti~ko-metodi~ke prilagodbe
- Individualizovani i prilago|eni program
- Ocjewivawe i vrednovawe
Obavezna literatura
Kostelnik, M., Onaga, E. et al (2004), Djeca s posebnim potrebama, Zagreb: Educa
Mehringer, A. (2003), Mala specijalna pedagogija, Zagreb: Educa
Metodika prakti~ne nastave
Sadr`aj predmeta:
- Kompetencije nastavnika prakti~ne nastave (Stru~ne kompetencije; pedago{ke, psiholo{ke i metodi~ke kompetencije;
dru{tvene i li~ne kompetencije; usmjerenost prema u~eniku);
- Nastavni plan i program za izvo|ewe prakti~ne nastave (Razlika izme|u nastavnog plana i programa; vrste nastavnih
planova i programa; operativni programi rada nastavnika; metodolo{ki pristup izradi okvirnih planova i programa);
- Strategije pou~avawa i stilovi u~ewa u prakti~noj nastavi (Odre|ewe nastavne strategije; Ciqevi i zadaci nastavne
strategije; Klasifikacija nastavnih strategija u prakti~noj nastavi i wihove karakteristike; Stilovi u~ewa u~enika u
prakti~noj nastavi);
- Vrste nastavnih ~asova u prakti~noj nastavi (Uvo|ewe u~enika u prakti~an rad; uvje`bavawe prakti~nih aktivnosti;
provjeravawe u~eni~kih postignu}a u prakti~noj nastavi);
- Pripremawe nastavnika za izvo|ewe prakti~ne nastave ili u~estvovawe u wezinom izvo|ewu (Pripremawe nastavnika za
izvo|ewe prakti~ne nastave – izrada pisane pripreme).
Literatura
Petri~evi}, D. (2007.), Metodika strukovno-teorijske nastave, Zagreb: Pu~ko otvoreno u~ili{te
Petri~evi}, D. (2006.), Metodika prakti~ne nastave, Zagreb: Pu~ko otvoreno u~ili{te
Vilotijevi} M., Didaktika, tom III, Svjetlost, Sarajevo 1999.
Slatina M., Nastavni metod, Sarajevo 1998.
Poqak V., Didaktika, [lolska kwiga, Zagreb 1978.
Brki},M.,Haxi}-Suqki},M., Optere}enost u~enika, Jela-eduka, Tuzla, 2001.
Na~in polagawa se vr{i na dva na~ina:
a) Pismena provjera se vr{i u vidu testa od 10 pitawa.
b) Usmena provjera se vr{i usmenim izlagawem na osnovu kartica koje se sastoje od tri pitawa.
• Kriteriji ocjewivawa
Za pismenu provjeru polagawa se vr{i po sqede}im kriterijima ocjewivawa:
Do 40 ta~nih bodova ................. ocjena nedovoqan (1),
Od 40-55 bodova ...................... ocjena dovoqan (2),
Od 56-70 bodova ...................... ocjena dobar (3),
Od 71-85 bodova ...................... ocjena vrlodobar (4) i
Od 86-00 bodova ...................... ocjena odli~an (5).
Kona~na ocjena predstavqa aritmeti~ku sredinu od ocjena iz pismenog i usmenog na~ina polagawa.
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
- Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti pedagogije i psihologije,
sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora
psihologije ili profesor pedagogija-psihologija;
- diplomirani pedagog – psiholog;
- Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti pedagogije i psihologije,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog obrazovawa u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS bodova) i
ste~enim stru~nim zvawem ba~elora – profesora psihologije ili profesora pedagogije.
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Na osnovu ~lana 36. stav (7) Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 10/20), ministar obrazovawa i nauke Tuzlanskog
kantona, uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-027251-2/21 od 27.04.2021. godine, donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni Pravilnika o na~inu organizacije i
realizacije produ`enog boravka ili cjelodnevnog
boravka u~enika u osnovnoj {koli
^lan 1.
U ~lanu 10. Pravilnika o na~inu organizacije i realizacije
produ`enog boravka ili cjelodnevnog boravka u~enika u
osnovnoj {koli ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
2/17), stav (3) mijewa se i glasi:
"(3) Prihodi ste~eni pru`awem usluga produ`enog boravka
su vlastiti prihodi {kole i koriste se za pokri}e rashoda
i izdataka nastalih obavqawem tih poslova, a prije svega se
usmjeravaju na ishranu djece i pla}awe bruto plate i naknade
plate, naknade tro{kova zaposlenih i doprinosa poslodavaca
za odgajateqe i ostale zaposlenike anga`ovane na realizaciji
produ`enog boravka, te ostale materijalne tro{kove, i to:
izdatke za putne tro{kove, energiju, komunikaciju i komunalne
usluge, nabavku materijala i sitnog inventara, usluge prevoza i
goriva, teku}e odr`avawe, ugovorene i druge posebne usluge te
druge teku}e rashode i kapitalne izdatke".
^lan 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se
u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Herecgovine			
TUZLANSKI KANTON
Dr. sc. Elvis Barakovi}, s.r.
Ministarstvo obrazovawa i nauke
Broj: 10/1-02-7251-3/21
Datum: 07.05.2021. godine

563

Na osnovu ~lana 14. Zakona o ministarstvima i drugim
organima uprave Tuzlanskog kantona - pre~i{}en tekst
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18), a u skladu
sa ~lanom 13. stav 1. ta~ka 13), te ~lana 205., stav 1. Zakona o
zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 46/10 i 75/13), a u vezi sa ~lanom 4. Odluke Ministarstva
zdravstva Tuzlanskog kantona o utvr|ivawu organizacije i rada
mrtvozorni~ke slu`be kojom se osigurava pregled, utvr|ivawe
vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove na podru~ju Tuzlanskog kantona, broj:13/1-37-27809/18
od 03.12.2018. godine, ministar zdravstva donosi

R J E [ E W E
o izmjenama i dopunama Rje{ewa o imenovawu doktora
medicine ovla{tenih za utvr|ivawe vremena i uzroka
smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na
podru~ju Tuzlanskog kantona
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^lan 1.
U Rje{ewu o imenovawu doktora medicine - mrtvozornici
ovla{tenih za utvr|ivawe vremena i uzroka smrti lica
umrlih izvan zdravstvene ustanove na podru~ju Tuzlanskog
kantona, broj: 13/1-37-27903/18 od 04.12.2018. godine, broj: 13/137-27903-1/18 od 17.12.2018. godine, broj: 13/1-37-27903-2/18
od 07.01.2019. godine, broj: 13/1-37-27903-3/18 od 20.12.2019.
godine, broj: 13/1-37-27903-4/18 od 21.12.2020. godine i 13/137-27903-5/18 od 15.02.2021. godine u ~lanu 1., mijewa se i
glasi:
GRAD TUZLA
Iza ta~ke 21. dodaju se nove ta~ke 22. i 23., koje glase:
22. dr. Azra Fejzi}, zaposlena u JZNU Dom zdravqa Tuzla, ul.
Ive Andri}a 55., Tuzla, (061/727-683),
23. dr. Nedim Selimovi}, zaposlen u JZNU Dom zdravqa
Tuzla, ul. Rudarska 51., Tuzla, (062/191-029).
OP[TINA KLADAW
U Ta~ci 7. rije~i "dr. Ena [ari}” zamjewuju se rije~ima "dr.
Ena Axajli}”.
Iza ta~ke 7. dodaje se ta~ka 8., koja glasi:
8. dr. Samir Jusupovi}, zaposlen u JZU Dom zdravqa Kladaw,
Branilaca Bosne br.24., Kladaw (061/831-342)
^lan 2.
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, objavi}e se
u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona" i veb stranici
Vlade TK - Ministarstvo zdravstva.
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
dr.med.Bo`o Juri},s.r.
TUZLA
Broj: 13/1-37-27903-6/18
Tuzla, 21.04.2021. godine
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Na osnovu ~lana 50. stav (2) Zakona o {umama (,,Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17, 8/20 i 3/21), ~lana 69. ta~ka 12. i
~lana 72. stav (2) Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/21)
ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona donosi

PROGRAM
UTRO[KA SREDSTAVA
PRIKUPQENIH PO OSNOVU ZAKONA O [UMAMA ZA 2021. GODINU

I. ZAKONSKI OSNOV ZA DONO[EWE PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA
^lanom 50. stav (2) Zakona o {umama (,,Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17, 8/20 i 3/21) je propisano da }e se namjenska
sredstva prikupqena po osnovu ~lana 47. stav (2) ovog Zakona, tro{iti po Programu utro{ka sredstava, koji na prijedlog Kantonalne
uprave za {umarstvo donosi ministar, a na koji saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.
^lanom 72. stav (2) Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, propisano je da }e se raspored sredstava
iz ~lana 69. ta~ka 12., vr{iti u skladu sa Programom utro{ka sredstava prikupqenih u skladu sa Zakonom o {umama, koji donosi
resorno ministarstvo, a na koji saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi
pojedina~ne odluke o odobravawu finansijskih sredstava.
II. PRISTUP IZRADI PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA
^lanom 47. stav (2) Zakona o {umama definisano je obezbje|ivawe sredstava iz naknada, a ~lanom 50. stav (1) definisano je
kori{}ewe namjenskih sredstava koja su prihod Tuzlanskog kantona.
Izrada Programa utro{ka sredstava prikupqenih po osnovu Zakona o {umama za 2021. godinu /u daqem tekstu: Program/ je
bazirana na pra}ewima godi{weg iznosa prikupqenih sredstava po svim vrstama prihoda u prethodnim godinama i planiranom
iznosu ubirawa tih sredstava u toku teku}e buxetske godine.
Buxetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, na poziciji potro{a~ke jedinice 14050001 Kantonalna uprava za {umarstvo
predvi|eno je da se u 2021. godini utro{i 7.000.109,00 KM namjenskih sredstava.
Pri izradi i projekciji iznosa sredstava koja se planiraju ovim programom, obuhva}ena su raspolo`iva nov~ana sredstva sa
stawem na dan 31.12.2020. godine na podra~unima: 1321002008427688 - "TK Naknade za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma”
i 1320102015226366 – "TK Naknade za kori{}ewe {uma po federalnom i kantonalnom Zakonu o {umama” u iznosu od 4.542.172,53
KM koja se prenose iz prethodne buxetske godine, kao i planirani iznos namjenskih sredstava koja }e su prikupiti na ime naknada
propisanih Zakonom o {umama, u toku teku}e godine u iznosu od 2.457.936,47 KM.
Sredstva za realizaciju ovog programa }e se obezbijediti od planiranih uplata namjenskih sredstava po osnovu Zakona o {umama
u 2021. godini, po osnovu obrazaca obra~una naknada za kori{}ewe {uma i ostalih naknada (ON[TK obrasci) za 2021. godinu, kao
i zaostalih obaveza po osnovu naknada za kori{}ewe {uma koje su nastale do dana prestanka primjene Zakona o {umama i Uredbe o
{umama FBiH u iznosu od 7.000.109,00 KM.
Raspodjela utro{ka ovih sredstava je direktno vezana za:
- Poslove Kantonalne uprave za {umarstvo koji su propisani ~lanom 45. Zakona o {umama odnosno raspodjela sredstava je
planirana prema obavezama propisanim Zakonom o {umama i to tako da je po prioritetima, raspodjela izvr{ena spram raspolo`ivih
sredstava na na~in da se izmire sve teku}e obaveze, a da se dio sredstava koji prema{uje teku}e obaveze raspore|uje prema utvr|enim
kriterijima koji su dati u ovom programu.
III. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
Kada je u pitawu odre|ivawe kriterija po kojima je planirana raspodjela sredstava, va`no je naglasiti, a to je i ranije navedeno,
da }e se raspodjela sredstava vr{iti prema Zakonu o {umama. Redoslijed odabira i usvajawa projekata koji se finansiraju vr{i se
prema sqede}im prioritetima:
• Obaveze koje su propisane Zakonom o {umama
• Finansirawe rada ~uvarske slu`be u skladu sa Sporazumom
• Obaveze koje proizilaze iz teku}eg poslovawa
• Obaveze koje su stvorene pri realizaciji kapitalnih projekata
• Projekti i programi direktno vezani za poslove Kantonalne uprave za {umarstvo
• Projekti koji imaju za ciq da unaprijede stawe {umarstva i lovstva
• Obaveze koje su nasqe|ene iz ranijeg perioda
• Projekti koji doprinose da se unaprijede op{tekorisne funkcije {uma
• Projekti kojima se podsti~e i razvija nau~no-istra`iva~ki rad u oblasti {umarstva
IV. PRIKUPQAWE SREDSTAVA
Pravilnikom o na~inu uplate javnih prihoda buxeta i vanbuxetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 54/20 /u daqem tekstu: Pravilnik/), propisan je na~in uplate javnih
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prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koji se ostvaruju u skladu sa Uredbom o {umama FBiH, Zakonom o {umama
FBiH i Zakonom o {umama Tuzlanskog kantona.
Tabela IV 1. Pregled naknada za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma utvr|ene propisima FBiH (Uredba o {umama FBiH)
(Prihod 10)
R. br. NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA IZNOS U KM

1.

Naknada za op{te korisne funkcije {uma

722451

30.100,00

2.

Naknada za obavqawe stru~nih poslova u privatnim {umama

722452

10,00

3.

Naknada za izdvajawe iz {umsko-privrednog podru~ja

722453

0,00

4.

Naknada za kori{}ewe dr`avnih {uma

722454

0,00

5.

Naknada u postupku promjene namjene {umskog zemqi{ta (kr~ewe {uma)

722455

391.000,00

6.

Naknada po osnovu prava slu`nosti dr`avnog {umskog zemqi{ta

722456

0,00

7.

Naknada po osnovu zakupa dr`avnog {umskog zemqi{ta

722457

0,00

8.

Naknada za eksproprisano dr`avno {umsko zemqi{te

722458

0,00

9.

Ostali prihodi za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma
Ukupno (Sve vrste prihoda)

722459

0,00
421.110,00

Tako|e, navedenim Pravilnikom je propisano da se zaostale obaveze po osnovu naknada za kori{}ewe {uma, koje su nastale do
dana prestanka primjene Zakona o {umama FBiH upla}uju i raspore|uju na na~in i po propisima koji su va`ili do dana prestanka
primjene tog Zakona.
Tabela IV 2. Pregled naknada za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma utvr|ene propisima FBiH (Zakon o {umama FBiH)
(Prihod 4)
R. br. NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA IZNOS U KM

1.

Naknada za kori{}ewe op{tekorisnih funkcija {uma

722541

42.000,00

2.

Sredstva za pro{irenu biolo{ku reprodukciju {uma

722542

580,00

3.

Naknada za kr~ewe {uma

722543

5.500,00

4.

Naknada za ograni~ewekori{}ewa {uma

722544

0,00

5.

Sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma

722545

0,00

6.

Sredstva za promet {uma
Ukupno (Sve vrste prihoda)

722546

0,00
48.080,00

Tabela IV 3. Pregled naknada za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma utvr|ene kantonalnim propisima (Zakon o {umama
TK) (Prihod 14)
R. br. NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA IZNOS U KM

1.

Naknada za op{tekorisne funkcije {uma utvr|ena kantonalnim propisima 722471

4.750.850,00

2.

Naknada za obavqawe stru~nih poslova u privatnim {umama utvr|ena
kantonalnim propisima

722472

210.000,00

3.

Naknada za izdvajawe iz {umsko-privrednog podru~ja

722473

0,00

4.

Naknada za kori{}ewe dr`avnih {uma utvr|ena kantonalnim propisima

722474

1.128.069,00

5.

Naknada u postupku promjene namjene {umskog zemqi{ta (kr~ewe {uma) po
722475
kantonalnim propisima

225.000,00

6.

Naknada po osnovu prava slu`nosti dr`avnog {umskog zemqi{ta utvr|ena
722476
kantonalnim propisima

19.000,00

7.

Naknada po osnovu zakupa dr`avnog {umskog zemqi{ta utvr|ena
kantonalnim propisima

722477

48.000,00

722479

150.000,00

8.

Ostali prihodi za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma utvr|eni
kantonalnim propisima
Ukupno (sve vrste prihoda)

6.530.919,00
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Tabela IV 4. Suma prihoda po svim vrstama prihoda
REKAPITULACIJA
Tabela IV 1. Pregled naknada za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma utvr|ene propisima FBiH (Uredba 421.110,00
o {umama FBiH) (Prihod 10)
Tabela IV 2. Pregled naknada za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma utvr|ene propisima FBiH (Zakon o
{umama FBiH) (Prihod 4)

48.080,00

Tabela IV 3. Pregled naknada za kori{}ewe, za{titu i unapre|ewe {uma utvr|ene kantonalnim propisima
(Zakon o {umama TK) (Prihod 14)

6.530.919,00

Ukupno prihodi u 2021. godini

7.000.109,00

V. Rashodi (ulagawa) sredstava ZA 2021. GODINU
Tabela V 1. Rashodi (ulagawa) sredstava za 2021. godinu
Redni
broj

Ekonomski kod NAZIV STAVKE

Plan za 2021.
godinu (KM)

1.

610000

TEKU]I IZDACI

748.238,00

1.1.

611000

Plate i naknade tro{kova zaposlenih

508.250,00

1.1.1

611100

Bruto plate i naknade plata

383.900,00

1.1.2.

611200

Naknade tro{kova zaposlenih

124.350,00

1.2.

612000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

43.850,00

1.2.1.

612100

Doprinosi poslodavaca

43.850,00

1.3.

613000

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

196.138,00

1.3.1.

613100

Putni tro{kovi

3.500,00

1.3.2.

613200

Izdaci za energiju

9.000,00

1.3.3.

613300

Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

10.400,00

1.3.4.

613400

Nabavka materijala i sitnog inventara

106.838,00

1.3.5.

613500

Izdaci za usluge prevoza i goriva

10.100,00

1.3.6.

613600

Unajmqivawe imovine, opreme i nematerijalne imovine

26.000,00

1.3.7.

613700

Izdaci za teku}e odr`avawe

7.500,00

1.3.8.

613800

Izdaci osigurawa, bankovnih usluga i usluga platnog prometa

4.600,00

1.3.9.

613900

Ugovorene i druge posebne usluge

18.200,00

1.4.

614000

TEKU]I TRANSFERI I DRUGI RASHODI

5.086.871,00

1.4.1.

614300

Teku}i transferi neprofitnim organizacijama

183.000,00

1.4.2.

614400

Subvencije javnom preduze}u

4.893.871,00

1.4.2.1.

614400

Finansirawe rada ~uvarske slu`be za 2021. god.

1.617.096,63

614400

Biolo{ka obnova {uma u obimu ve}em od onog koji je predvi|en
{umskogospodarskom osnovom (Rekonstrukcija degradiranih i izdana~kih
{uma, po{umqavawe goleti i kr{a i drugih projekata unapre|ewa
op{tekorisnih funkcija {uma), obnova {uma od posqedica elementarnih
3.276.774,37
nepogoda, prenamno`ewa insekata i sl., nau~na istra`ivawa i stru~ne
analize, organizovawe specijalisti~kih kurseva iz oblasti {umarstva,
druge namjene za unapre|ewe {uma - Projekti izgradwe, rekonstrukcije i
odr`avawa {umskih kamionskih puteva.

1.4.2.2.
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614800

Drugi teku}i rashodi (Povrat pogre{no upla}enih sredstava prema
Kantonalnoj upravi za {umarstvo)

10.000,00

820000

KAPITALNI IZDACI

1.165.000,00

821000

Izdaci za nabavku stalnih sredstava

1.165.000,00

2.1.1.

821200

Nabavka gra|evina

190.000,00

2.1.2.

821300

Nabavka opreme

100.000,00

2.1.3

821500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

875.000,00

1.4.3.
2.
2.1.

UKUPNO RASHODI I KAPITALNI IZDACI (1+2)

7.000.109,00

VI. NA^IN REALIZACIJE PROGRAMA
U skladu sa zakqu~kom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-11-007821/21 od 13.04.2021. godine realizacija rashoda iz tabele V 1.
Rashodi (ulagawa) sredstava za 2021. godinu, Programa }e se vr{iti:
- za sredstva pod rednim brojem 1.4.1., u koloni 2 – Ekonomski kod 614300, teku}i transferi neprofitnim organizacijama u
iznosu od 183.000,00 KM za prenesene ugovorene obaveze iz 2020. godine za finansirawe/sufinansirawe projekata iz oblasti
unapre|ewa lovstva;
- za sredstva pod rednim brojem 1.4.2.1., u koloni 2 - Ekonomski kod 614400, Subvencije javnom preduze}u u iznosu od 1.617.096,63
KM za finansirawe rada ~uvarske slu`be za devet mjeseci u periodu januar – septembar 2021. godine;
- za sredstva pod rednim brojem 2.1.3., u koloni 2 – Ekonomski kod 821500, Nabavka stalnih sredstava u iznosu od 875.000,00 KM za
prenesene ugovorene obaveze iz prethodnog programa za izradu {umskogospodarskih osnova za privatne {ume za op{tine/gradove na
podru~ju Tuzlanskog kantona, a za koje je procedura javne nabavke zapo~eta u 2020. godini.
Realizacija preostalih sredstava planiranih Programom odga|a se do daqweg.
Pojedina~ne odluke za realizaciju Programa, na prijedlog Kantonalne uprave za {umarstvo, donosi}e ministar poqoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede.
VII. NADZOR NAD SPROVO\EWEM PROGRAMA
Nadzor nad sprovo|ewem ovog programa vr{i}e Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede putem Kantonalne
uprave za {umarstvo.
VIII. STUPAWE NA SNAGU PROGRAMA
Ovaj program stupa na snagu danom dobijawa saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona i bi}e objavqen u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Ministar
Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton
Ministarstvo poqoprivrede {umarstva i vodoprivrede
mr.sc. Vahidin Smajlovi}, dipl.ing.poq.,s.r.
Broj: 04/1-11-7990/21				
Tuzla, 14.04.2021. godine

565

Na osnovu ~lana 12. stav 2. Zakona o promjeni namjene poqoprivrednog zemqi{ta (,,Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
10/10) i ~lana 72. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu (,,Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”,
broj: 1/21) Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona donosi

P R O G R A M
KORI[]EWA SREDSTAVA
PRIKUPQENIH OD PROMJENE NAMJENE POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA
U 2021. GODINI
I. ZAKONSKI OSNOV ZA DONO[EWE PROGRAMA
^lanom 12. stavovi 1. i 2. Zakona o promjeni namjene poqoprivrednog zemqi{ta (u daqem tekstu: Zakon) propisano je da je
napla}ena naknada na osnovu promjene namjene poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe posebna vrsta prihoda Buxeta
Tuzlanskog kantona.
^lanom 72. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu propisano je da se raspore|ivawe sredstava
prikupqenih od promjene namjene poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe vr{i u skladu sa Programom kori{}
ewa sredstava prikupqenih od promjene namjene poqoprivrednog zemqi{ta (u daqem tekstu: Program), kojeg donosi resorno
ministarstvo, a na koji saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.
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II. SADR@AJ PROGRAMA
Programom se utvr|uje visina sredstava prikupqenih od napla}enih naknada za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta u
nepoqoprivredne svrhe, na~in raspodjele navedenih sredstava i na~in realizacije Programa.
Prikupqena sredstva od napla}enih naknada za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta koristi}e se u skladu sa odredbama
~lana 12. Zakona i Odluke o uslovima i na~inu kori{}ewa sredstava od napla}enih naknada za promjenu namjene poqoprivrednog
zemqi{ta, broj 04/1-11-5406/21, kojima je propisano da se navedena sredstva mogu koristiti za sqede}e svrhe:
• izradu osnova, programa i projekata za{tite, kori{}ewa i ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta,
• provo|ewe mjera za{tite, kori{}ewa i ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta i za inundaciona podru~ja,
• uspostavu informacionog sistema za zemqi{te,
• zemqi{ni monitoring,
• izradu karte upotrebne vrijednosti zemqi{ta,
• izradu projekta vi{enamjenskog vrednovawa,
• realizaciju poslova utvr|enih programom gospodarewa,
• dekontaminaciju zemqi{ta i podizawe za{titnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.
III. PRIHODI
Raspolo`iva sredstva za realizaciju Programa u 2021. godini iznose 4.003.000,00 KM, od ~ega neutro{ena sredstva iz ranijeg
perioda u iznosu od 3.203.000,00 KM i planirani prihod sredstava po ovom osnovu u 2021. godini u iznosu od 800.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju Programa su planirana u Buxetu Tuzlanskog kantona na organizacionoj jedinici 14010001 Ministarstvo
poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede na ekonomskim kodovima:
614 000 - TEKU]I TRANSFERI I DRUGI TEKU]I RASHODI
614 100 - Teku}i transferi drugim nivoima vlasti
614 200 - Teku}i transferi pojedincima
614 300 - Teku}i transferi neprofitnim organizacijama
614 800 - Drugi teku}i rashodi
615 000 - KAPITALNI TRANSFERI
615 100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
821000 - IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
821 300 - Nabavka opreme
821 500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
IV. RASHODI
Programom planirana sredstva za 2021. godinu utro{i}e se za realizaciju projekata ure|ewa i za{tite poqoprivrednog
zemqi{ta na podru~ju op{tina ^eli} i Lukavac, koji su odobreni Programom za 2020. godinu i za koje je Ministarstvo sklopilo sa
op{tinama ugovore o prenosu sredstava, te za dovr{etak realizacije studije upotrebne vrijednosti zemqi{ta za podru~je op{tine
Doboj Istok (projekat vi{enamjenskog vrednovawa kori{}ewa i za{tite zemqi{ta i izrada karata upotrebne vrijednosti
poqoprivrednog zemqi{ta).
Za realizaciju projekata ure|ewa i za{tite poqoprivrednog zemqi{ta koji su odobreni Programom za 2020. godinu, a ~ija se
realizacija nastavqa u 2021. godini, planirana su sredstva u iznosu od 370.780,65 KM, a za dovr{etak realizacije studije upotrebne
vrijednosti zemqi{ta za podru~je op{tine Doboj Istok (projekat vi{enamjenskog vrednovawa kori{tewa i za{tite zemqi{ta i
izrada karata upotrebne vrijednosti poqoprivrednog zemqi{ta) iznos od 3.733,71 KM.
Programom su obuhva}ena i nov~ana sredstva za druge teku}e rashode - povrat pogre{no upla}enih sredstava i povrat sredstava
po sudskim presudama u iznosu od 60.000,00 KM, kao i neraspore|ena sredstva u iznosu od 3.568.485,64 KM.
V. NA^IN REALIZACIJE PROGRAMA
Nakon dobijawa saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona na Program, Ministarstvo }e obavijestiti op{tine/gradove o
projektima ~ija je realizacija odobrena.
Realizacija projekata vr{i}e se u skladu sa odredbama ugovora o prenosu sredstava, koje je Ministarstvo zakqu~ilo s op{tinama/
gradovima, ~iji su projekti odobreni.
Na osnovu donesenog Programa, Ministarstvo }e donijeti pojedina~ne odluke o odobravawu finansijskih sredstava.
Op{tine/gradovi su du`ni u roku od 30 dana od zavr{etka realizacije odobrenog projekta, a najkasnije do 25.12.2021. godine
dostaviti Ministarstvu izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava.
Op{tine/gradovi preuzimaju u cjelosti odgovornost za namjenski utro{ak sredstava, odnosno realizaciju odobrenog projekta
u skladu sa zakonima, od provo|ewa postupka javne nabavke, zakqu~ewa ugovora o izvo|ewu radova i izvo|ewa radova u skladu sa
projektnom i drugom dokumentacijom (pribavqawe potrebne dokumentacije), do podno{ewa izvje{taja o namjenskom utro{ku
sredstava. Sve navedeno }e se regulisati ugovorom o prenosu sredstava.
Op{tine/gradovi su obavezni obezbijediti nadzor nad izvo|ewem radova od strane stru~nog pravnog lica i omogu}iti
neposredno pra}ewe implementacije projektnih aktivnosti u svakom momentu ovla{tenim predstavnicima Ministarstva. Nadzor
nad izvo|ewem radova ne mo`e vr{iti lice koje je izradilo projekat koji se realizuje.

6.

3.628.485,64

341.530,65

/

V

Iznos sredstava potrebnih
za realizaciju ugovorenih
projekata ure|ewa
zemqi{ta iz Programa u
2020. godini

/

/

/

3.733,71

/

/

/

/

3.733,71

VI

Iznos sredstava potrebnih
za realizaciju ugovorenih
projekata vi{enamjenskog
vrednovawa kori{}ewa i
za{tite zemqi{ta i izradu
karata upotrebnih vrijednosti
zemqi{ta iz prethodnih
Programa

mr.sc Vahidin Smajlovi}, dipl. ing. poq.,s.r.			

Ministar

370.780,65

/

/

Tehni~ko-tehnolo{ki
29.250,00
projekat za radove ~i{}ewa i
ure|enja otvorenog kanala za
odvodnjavanje sa regulisawem
prilaza i prelaza u parcele na
podru~ju naseqa Kru{evica
–Rati{ , k.o. Kru{evica

Tehni~ko-tehnolo{ki
projekat ure|ewa i za{tite
zemqi{ta op{tine ^eli}

/

IV

Nerealizovani projekti
odobreni Programom
u 2020. godini, za
~iju realizaciju je
Ministarstvo sklopilo
ugovor o prenosu sredstava
sa op{tinom/gradom

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-11-7983/21
Tuzla, 14.04.2021. godine

UKUPNO III+V+VI

3.568.485,64

Neraspore{ena sredstva

5.

/

/

/

Drugi teku}i rashodi60.000,00
Povrat pogre{no upla}enih
sredstava, sudske presude

/

/

^eli}

Lukavac

/

Doboj Istok

III

Predra~unski iznos
sredstava potrebnih za
realizaciju odobrenih
projekata u 2021. godini

4.

3.

II

Projekti odobreni
za realizaciju u 2021.
godini

I

Redn. Op{tina
broj

Ministar mo`e u bilo kojoj fazi realizacije projekta imenovati komisiju, ~iji je zadatak kontrola stepena realizacije projekta.
Ovaj program stupa na snagu danom dobijawa saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona i bi}e objavqen u ,,Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona”.
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Na osnovu odredaba Uputstva o sadr`aju i obliku zdravstvene
legitimacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 43/14
i 47/15) i ~lana 10. Statuta Zavoda zdravstvenog osigurawa
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 4/16) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osigurawa
Tuzlanskog kantona, na IV redovnoj sjednici, odr`anoj dana
29.04.2021. godine, donosi

Uputstvo o dopunama
Uputstva o postupku izdavawa, reizdavawa i ovjere
zdravstvene legitimacije u Zavodu zdravstvenog
osigurawa Tuzlanskog kantona
^lan 1.
U Uputstvu o postupku izdavawa, reizdavawa i ovjere
zdravstvene legitimacije u Zavodu zdravstvenog osigurawa
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 18/18) (u daqem tekstu: Uputstvo) u ~lanu 15. iza stava (5)
dodaje se novi stav (6) i isti glasi:
"(6) Izuzetno od stava (5) ovog ~lana korisnicima penzije
~iji iznos penzije ne prelazi iznos minimalne penzije prema
posqedwem objavqenom podatku FZ MIO/PIO, zdravstvena
legitimacija, uz obavezno davawe izjave, ovjerava se:
Na 3 godine od dana javqawa u nadle`nu poslovnicu
zdravstvenog osigurawa za penzionere do 70 godina;
trajno za penzionere (osiguranike) sa navr{enih 70 godina
i vi{e godine.
Dosada{wi stav (6), postaje stav (7).
^lan 2.
Iza ~lana 15. dodaje se novi ~lan 15a. i isti glasi:
"Osiguranim licima koja ostvaruju pravo na zdravstveno
osigurawe preko Ministarstva za bora~ka pitawa Tuzlanskog
kantona, ovjera zdravstvene legitimacije vr{i se na period do
godinu dana od dana javqawa u nadle`nu poslovnicu zdravstvenog
osigurawa."
^lan 3.
Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa
u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine
Upravnog odbora
Tuzlanski kanton			
Zavod zdravstvenog osigurawa
dr. Muhamed Osmanovi},s.r.
Tuzlanskog kantona
Broj: 05-04-03-1-5-11/21
Tuzla, 29.04.2021.godine
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Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 149. sjednici
odr`anoj dana 21.04.2021. godine, razmatraju}i Studiju tehnoekonomske opravdanosti dodjele koncesije za kori{}ewe vode
iz bunara za potrebe "TBG BH" d.o.o. Kakaw, Poslovna jedinica
Lukavac, dostavqene od strane privrednog dru{tva "TBG
BH" d.o.o. Kakaw, na osnovu ~lana 15. Zakona o koncesijama
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13,
11/14, 14/17 i 10/18), ~lanova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za
koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele
koncesija na podru~ju Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 7/06), donosi slijede}u

O D L U K U
ODOBRAVA SE Studija tehno-ekonomske opravdanosti
dodjele koncesije za kori{}ewe vode iz bunara za potrebe "TBG
BH" d.o.o. Kakaw, Poslovna jedinica Lukavac, dostavqene od
strane privrednog dru{tva "TBG BH" d.o.o. Kakaw.
BOSNA I HERCEGOVINA
Predsjednik
FEDERACIJA
Komisije za koncesije TK
BOSNE I HERCEGOVINE		
TUZLANSKI KANTON
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Dino Konakovi},s.r.
Broj: 20/1-21-8702/21
Mjesto i datum: Tuzla, 22.04.2021. godine
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„Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“
broj: 9/2021

SADR@AJ
СКУПШТИНА
439. Одлука о усвајању Стратегије развоја Тузланског кантона за период 2021.-2027. година,
број: 01-02-244-4/21 од 30.04.2021. године
- Стратегије развоја Тузланског кантона за
период 2021.-2027. година

449. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-4915-2/21 од 07.04.2021.
године (ЈУ МСШ Теочак)

1091

450. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-7509/21 од 07.04.2021.
године (Минист. финансија и Влада ТК)

1092

451. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-7510/21 од 07.04.2021.
године (Минист. финансија и Влада ТК)

1092

452. Одлука о усмјеравању дијела трансфера за
посебне намјене у Буџет Тузланског кантона
за 2021. годину, број: 02/1-11-7930/21 од
20.04.2021. године (Минист. финансија и
Министарство привреде)

1093

453. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-7499-2/21 од 20.04.2021.
године (Минист. финансија и Министарство
образовања и науке)

1093

1073

454. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-5553-1/21 од 20.04.2021.
године (ЈУ Дом за дјецу без родитељског
старања Тузла)

1094

1074

455. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-5553-2/21 од 20.04.2021.
године (ЈУ Дом за дјецу без родитељског
старања Тузла)

1094

1088

456. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-7636-2/21 од 27.04.2021.
године (ЈУ ОШ „Др. Сафвет-бег Башагић“
Градачац)

1095

457. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2021. годину, број:
02/1-11-5398-2/21 од 07.04.2021. године (ЈУ
МС Саобраћајна школа Тузла)

1095

458. Одлука о усмјеравању донације у Буџет
Тузланског кантона за 2021. годину, број:
02/1-11-5433-2/21 од 07.04.2021. године (ЈУ
Музеј источне Босне Тузла)

1096

459. Одлука о одобравању средстава са позиције
„Текућа резерва“ – потрошачка јединица
11050001, број: 02/1-11-8404/21 од 20.04.2021.
године

1096

460. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о мјерама
непосредне контроле цијена, број: 02/1-167551/21 од 13.04.2021. године

1097

461. Рјешење о привременом именовању Управног
одбора Јавне установе Народно позориште
Тузла, број: 02/1-30-11368/21 од 01.04.2021.
године

1097

999

ВЛАДА
440. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању услова, критерија и поступка додјеле
финансијских средстава у трошковима учешћа, организовања и одржавања спортских
такмичења и манифестација у инвалидском
спорту, број: 02/1-02-7401/21 од 20.04.2021.
године

1072

441. Одлука о утврђивању јавног интереса, број:
02/1-19-7678/21 од 07.04.2021. године

1072

442. Одлука о утврђивању услова за рад и активности кантоналних удружења припадника
бранилачке популације од посебног друштвеног интереса и поступка за додјелу финансијских средстава, број: 02/1-04-5202/21 од
13.04.2021. године
443. Одлука о утврђивању критерија, услова и поступка за расподјелу средстава са потрошачке
јединице 32010003 – Манифестације културе
од интереса за Тузлански кантон, број: 02/1-365952-1/21 од 27.04.2021. године
444. Одлука о утврђивању услова и критерија,
начину и поступку расподјеле намјенских
средстава прикупљених по основу накнаде
за обављене тахничке прегледе возила, број:
02/1-11-8374/21 од 27.04.2021. године
445. Одлука о условима, начину и поступку остваривања права на привремене мјере за опоравак
од негативних економских посљедица узрокованих пандемијом вируса „COVID 19“ за
кориснике кредита за стамбено збрињавање
бораца и чланова њихових породица, број:
02/1-04-3179/21 од 20.04.2021. године
446. Одлука о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 02/1-11-6341/21 од 07.04.2021. године
(Министарство финансија, Министарство
образовања и науке и буџетски корисници)
447. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-4148-2/21 од 07.04.2021.
године (ЈУ Народна и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла)
448. Одлука о усмјеравању трансфера за посебне
намјене у Буџет Тузланског кантона за 2021.
годину, број: 02/1-11-5629-2/21 од 07.04.2021.
године (ЈУ Народна и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ Тузла)

1089

1090

1090

1091

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

462. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора
ЈУ Дирекција регионалних цеста Тузланског
кантона, број: 02/1-30-7933/21 од 20.04.2021.
године
463. Рјешење о привременом именовању члана
Управног одбора ЈУ Дирекција регионалних
цеста Тузланског кантона, број: 02/1-30-79331/21 од 20.04.2021. године
464. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Завод за одгој и образовање особа
са сметњама у психичком и тјелесном развоју
Тузла, број: 02/1-34-6788-6/21 од 01.04.2021.
године

1097

1097

1098

465. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Центар за образовање и васпитање
и рехабилитацију слушања и говора Тузла,
број: 02/1-34-6453-8/21 од 01.04.2021. године

1098

466. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Мејдан“ Тузла, број: 02/1-346225-18/21 од 01.04.2021. године

1098

467. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Хусино“ Тузла, број: 02/1-346255/21 од 01.04.2021. године
468. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Солина“ Тузла, број: 02/1-346255-1/21 од 01.04.2021. године

1098

1099
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480. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Ђурђевик“ Ђурђевик,
Живинице, број: 02/1-34-6225-19/21 од
01.04.2021. године

1102

481. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Вишћа“ Вишћа, Живинице,
број: 02/1-34-6453-19/21 од 01.04.2021. године

1102

482. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Друга основна школа Живинице,
број: 02/1-34-6453-20/21 од 01.04.2021. године

1102

483. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Дубраве“ Дубраве, Живинице,
број: 02/1-34-6788-10/21 од 01.04.2021. године

1103

484. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Рапатница“ Рапатница,
Сребреник, број: 02/1-34-6114-20/21 од
01.04.2021. године

1103

485. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Дубоки Поток“ Дубоки
Поток, Сребреник, број: 02/1-34-6225-13/21
од 01.04.2021. године

1103

486. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Друга основна школа Сребреник,
број: 02/1-34-6225-16/21 од 01.04.2021. године

1103

487. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Тиња“ Тиња, Сребреник, број:
02/1-34-6788/21 од 01.04.2021. године

1104

488. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Шпионица“ Шпионица,
Сребреник, број: 02/1-34-6788-1/21 од
01.04.2021. године

1104

489. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Тојшићи“ Тојшићи, Калесија,
број: 02/1-34-6255-4/21 од 01.04.2021. године

1104

490. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Вуковије“ Вуковије, Калесија,
број: 02/1-34-6225-15/21 од 01.04.2021. године

1104

1105

469. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Миладије“ Тузла, број: 02/134-6453/21 од 01.04.2021. године

1099

470. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Славиновићи“ Тузла, број:
02/1-34-6453-1/21 од 01.04.2021. године

1099

471. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Липница“ Тузла, број: 02/134-6453-2/21 од 01.04.2021. године

1100

472. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла, број: 02/1-346453-3/21 од 01.04.2021. године

1100

473. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Основна музичка школа Тузла,
број: 02/1-34-6453-4/21 од 01.04.2021. године

1100

491. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Раинци Горњи“ Раинци
Горњи, Калесија, број: 02/1-34-6788-8/21 од
01.04.2021. године

1100

492. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Сапна“ Сапна, број: 02/1-346114-19/21 од 01.04.2021. године

1105

493. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Едхем Мулабдић“ Међиђа
Доња, Градачац, број: 02/1-34-6225-14/21 од
01.04.2021. године

1105

474. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Јала“ Тузла, број: 02/1-346453-5/21 од 01.04.2021. године
475. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Центар“ Тузла, број: 02/1-346453-7/21 од 01.04.2021. године

1101

476. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Тушањ“ Тузла, број: 02/1-346788-4/21 од 01.04.2021. године

1101

477. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Подриње“ Михатовићи, Тузла,
број: 02/1-34-6788-5/21 од 01.04.2021. године

494. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Гривице“ Бановићи, број:
02/1-34-6225-20/21 од 01.04.2021. године

1105

1101

495. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Ступари“ Ступари, Кладањ,
број: 02/1-34-6788-2/21 од 01.04.2021. године

1106

496. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Хумци“ Хумци, Челић, број:
02/1-34-6788-9/21 од 01.04.2021. године

1106

497. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Добошница“ Добошница,
Лукавац,
број:
02/1-34-6114-16/21
од
01.04.2021. године

1106

478. Рјешење о измјени Рјешења о именовању
привременог Школског одбора ЈУ ОШ
„Пазар“ Тузла, број: 02/1-34-6788-12/21 од
13.04.2021. године
479. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Шерићи“ Шерићи, Живинице,
број: 02/1-34-6255-2/21 од 01.04.2021. године

1101

1102
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498. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Турија“ Турија, Лукавац, број:
02/1-34-6114-17/21 од 01.04.2021. године

1107

499. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Пурачић“ Пурачић, Лукавац,
број: 02/1-34-6225-17/21 од 01.04.2021. године

1107

500. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Бријесница“ Бријесница
Велика, Добој Исток, број: 02/1-34-6255-11/21
од 01.04.2021. године

1107

501. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Клокотница“ Клокотница,
Добој Исток, број: 02/1-34-6255-12/21 од
01.04.2021. године

1107

502. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Грачаница,
број: 02/1-34-6255-5/21 од 01.04.2021. године

1108

503. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Горња Ораховица“ Горња
Ораховица, Грачаница, број: 02/1-34-62556/21 од 01.04.2021. године
504. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Стјепан Поље“ Стјепан
Поље, Грачаница, број: 02/1-34-6255-7/21 од
01.04.2021. године

1108

1108

505. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Малешићи“ Малешићи,
Грачаница, број: 02/1-34-6255-8/21 од
01.04.2021. године

1108

506. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Џакуле“ Џакуле, Грачаница,
број: 02/1-34-6255-9/21 од 01.04.2021. године

1109

507. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ основна музичка школа Грачаница,
број: 02/1-34-6255-10/21 од 01.04.2021. године
508. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Ораховица“ Ораховица
Доња, Грачаница, број: 02/1-34-6453-6/21 од
01.04.2021. године
509. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ ОШ „Миричина“ Миричина,
Грачаница, број: 02/1-34-6788-11/21 од
07.04.2021. године
510. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Друга основна школа Грачаница,
број: 02/1-34-6788-12/21 од 07.04.2021. године

1109

1109

1109

1110

511. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња хемијска школа
Тузла, број: 02/1-34-6102-13/21 од 01.04.2021.
године

1110

512. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Средња медицинска школа Тузла,
број: 02/1-34-6102-14/21 од 01.04.2021. године

1110

513. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ Мјешовита средња електротехничка школа Тузла, број: 02/1-34-610218/21 од 01.04.2021. године

1111

514. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Туристичко-угоститељска школа
Тузла, број: 02/1-34-6453-9/21 од 01.04.2021.
године

1111
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515. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња грађевинскогеодетска школа Тузла, број: 02/1-34-645310/21 од 01.04.2021. године

1111

516. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Средња економско-трговинска
школа Тузла, број: 02/1-34-6453-11/21 од
01.04.2021. године

1111

517. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Тузла,
број: 02/1-34-6453-12/21 од 01.04.2021. године

1112

518. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња машинска
школа Тузла, број: 02/1-34-6453-13/21 од
01.04.2021. године

1112

519. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Средња музичка школа „Честмир
Мирко Душек“ Тузла, број: 02/1-34-645314/21 од 01.04.2021. године

1112

520. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Гимназија „Исмет Мујезиновић“
Тузла, број: 02/1-34-6453-15/21 од 01.04.2021.
године

1112

521. Рјешење о именовању привременог Школског одбора ЈУ Мјешовита средња школа
Живинице, број: 02/1-34-6102-1/21 од
01.04.2021. године

1113

522. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Гимназија Живинице, број: 02/134-6102-17/21 од 01.04.2021. године

1113

523. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа
Сребреник, број: 02/1-34-6102-12/21 од
01.04.2021. године

1113

524. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња економскохемијска школа Лукавац, број: 02/1-34-645316/21 од 01.04.2021. године

1113

525. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Лукавац,
број: 02/1-34-6788-7/21 од 01.04.2021. године

1114

526. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Добој
Исток, број: 02/1-34-6453-17/21 од 01.04.2021.
године

1114

527. Рјешење о именовању привременог Школског
одбора ЈУ Мјешовита средња школа Калесија,
број: 02/1-34-6102-15/21 од 01.04.2021. године

1114

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
528. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8543/21 од 21.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Рапатница“ Сребреник)

1114

529. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8543-1/21 од 21.04.2021. године
(ЈУ МСШ Живинице)

1115
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530. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8543-2/21 од 21.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Стјепан Поље“ Грачаница)
531. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8543-3/21 од 21.04.2021. године
(Факултет за тјелесни одгој и спорт)
532. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8652/21 од 22.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Славиновићи“ Тузла)
533. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8652-1/21 од 22.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Раинци Горњи“ Калесија)
534. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8652-2/21 од 22.04.2021. године
(ЈУ МС Електротехничка школа Тузла)
535. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8652-3/21 од 22.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Пазар“ Тузла)
536. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8652-4/21 од 22.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Турија“ Лукавац)
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545. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9059-4/21 од 28.04.2021. године
(ЈУ МСШ Добој Исток)

1121

1116

546. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9170/21 од 28.04.2021. године
(ЈУ МСШ Тузла)

1121

1116

547. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9170-1/21 од 28.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Вражићи“ Челић)

1122

1116

548. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9170-2/21 од 28.04.2021. године
(ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац)

1122

1117

549. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9430/21 од 30.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Хасан Кикић“ Градачац)

1122

1117

550. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9430-1/21 од 30.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Добошница“ Лукавац)

1123

551. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9430-2/21 од 30.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Гнојница“ Лукавац)

1123

552. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9430-3/21 од 30.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Центар“ Тузла)

1124

553. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9430-4/21 од 30.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Мејдан“ Тузла)

1124

554. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9430-5/21 од 30.04.2021. године
(ЈУ МСШ Грачаница)

1124

555. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9430-6/21 од 30.04.2021. године
(ЈУ МС Саобраћајна школа Тузла)

1125

1125

1117

537. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8928/21 од 27.04.2021. године
(ЈУ Архив ТК)

1118

538. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8929/21 од 27.04.2021. године
(Минист. пољопривреде, шум. и вод.)

1118

539. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8930/21 од 27.04.2021. године
(ЈУ МСШ „Муса Ћазим Ћатић“ Кладањ)

1119

540. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-8930-1/21 од 27.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Сапна“ Сапна)

1119

541. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9059/21 од 28.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Мемићи“ Калесија)

1119

556. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9899/21 од 06.05.2021. године
(ЈУ Центар за образовање и васпитање и
рехабилитацију слушања и говора Тузла)

1120

557. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9899-1/21 од 06.05.2021. године
(ЈУ Гимназија „Мустафа Новалић“ Градачац)

1126

1120

558. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9899-2/21 од 06.05.2021. године
(ЈУ Гимназија Живинице)

1126

1121

559. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9899-3/21 од 06.05.2021. године
(ЈУ ОШ „Подорашје“ Сребреник)

1126

542. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9059-1/21 од 28.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Кладањ“ Кладањ)
543. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9059-2/21 од 28.04.2021. године
(ЈУ Средња медицинска школа Тузла)
544. Рјешење о унутрашњој прерасподјели расхода
у Буџету Тузланског кантона за 2021. годину,
број: 07/1-11-9059-3/21 од 28.04.2021. године
(ЈУ ОШ „Клокотница“ Добој Исток)
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560. Регистар буџетских корисника Тузланског
кантона, број: 07/1-11-8770/21 од 23.04.2021.
године

ОГЛАСНИ ДИО
1128

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ
561. Одлука, број: 10/1-34-20982-2/20 од 19.04.2021.
године (о доношењу Програма полагања
мајсторског испита за занимање наочални
мајстор оптике)
562. Правилник о измјени Правилника о начину
организације и реализације продуженог
боравка или цјелодневног боравка ученика у
основној школи, број: 10/1-02-7251-3/21 од
07.05.2021. године

1133

1148

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА
563. Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о
именовању доктора медицине овлаштених
за утврђивање времена и узрока смрти
лица умрлих изван здравствене установе на
подручју Тузланског кантона, број: 13/1-3727903-6/18 од 21.04.2021. године

1148

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
564. Програм утрошка средстава прикупљених по
основу Закона о шумама за 2021. годину, број:
04/1-11-7990/21 од 14.04.2021. године
565. Програм коришћења средстава прикупљених
од промјене намјене пољопривредног
земљишта у 2021. години, број: 04/1-117983/21 од 14.04.2021. године

1149

1152

ЗАВОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
566. Упутство о допунама Упутства о поступку
издавања, реиздавања и овјере здравствене
легитимације
у
Заводу
здравственог
осигурања Тузланског кантона, број: 05-0403-1-5-11/21 од 29.04.2021. године
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КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ
567. Одлука, број: 20/1-21-8702/21 од 22.04.2021.
године (привредно друштво „ТБГ БХ“ д.о.о.
Какањ)
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УПИС У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА
177. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана „ЛИЈЕПА
РИЈЕЧ“ ВУЧКОВЦИ

I

178. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Организација демобилисаних бораца
из Зворника

I

179. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана Центар за
едукацију „Мале звјездице“

II

180. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана Рекреативнокоњички клуб „Манго“ Горња Тузла

II

181. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење за културу „Cult B“

II

182. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана за бављење
спортским активностима и рекреацијом
Аирсофт клуб „Brotherhood“

III

183. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона:
СПОРТСКИ
РИБОЛОВНИ
КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ЖИВИНИЦЕ

III

184. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење Персонални тренинг
студио „Shape up“

III

185. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Спортски Ауто Мото Картинг Клуб
„Лукавац“

IV

186. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ТЕАТАР
КАБАРЕ ТУЗЛА

IV

187. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење цивилних инвалида Града
Сребреник

IV

188. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског кантона: Удружење грађана за развој
културних, умјетничких и креативних
индустрија „Стара школа“

V

189. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: МУЗИЧКИ ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
„Magnifico“

V

190. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Спортски стрељачки клуб „RANGER“

V

191. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Удружење грађана ОМЛАДИНСКИ
КОШАРКАШКИ КЛУБ „ЛИБЕРТАС“

VI

192. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: Струковни рударски синдикат

VI

193. Оглас о упису у Регистар удружења Тузланског
кантона: МТБ клуб „Трибе“

VII

194. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона: Мрежа
активних заједница

VII
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195. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Удружење за психолошку подршку и
едукацију ACTUM
196. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Удружење планинарско друштво „Миљковац“
197. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Организација породица шехида и погинулих
бораца Опћине Кладањ

VII

211. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ПРОМОЦИЈУ И
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И УМЈЕТНОСТИ „ЦДЦ“

IX

VII

212. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: „Асоцијација
младих Деветак“ Деветак

X

VII

213. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Студентско вијеће Факултета електротехнике
у Тузли

X

214. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
„Фронт слободе“

X

215. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: САВЕЗ
УДРУГА
ОБИТЕЉИ
ПОГИНУЛИХ
И
НЕСТАЛИХ
БРАНИТЕЉА
У
ДОМОВИНСКОМ
РАТУ
ХРВАТСКОГ
ВИЈЕЋА ОБРАНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

X

216. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Удружење грађана Фудбалски клуб „Врана“
Бановићи Село

X

217. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
НОГОМЕТНИ
КЛУБ
„БРАТСТВО“
ГРАЧАНИЦА

X

218. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
грађана Планинарско друштво „Боровница“
Башиговци

XI

219. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Удружење грађана пчелара „Златна пчела“
Добој Исток

XI

220. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
ОРГАНИЗАЦИЈА
ДЕМОБИЛИСАНИХ
БОРАЦА ОПЋИНЕ ЖИВИНИЦЕ

XI

221. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Планинарско друштво „ХРИД“

XI

222. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Студентско вијеће Економског факултета у
Тузли

XI

223. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Студентски парламент Универзитета у Тузли

XI

224. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ
ЕДУКАЦИЈСКИ ЦЕНТАР „НАХЛА“ ТУЗЛА

XI

225. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Ногометни клуб „Стјепан Поље“

XII

226. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „СРЕТНИ РОМИ“

XII

198. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
ОРГАНИЗАЦИЈА
РАТНИХ
ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА ОПЋИНЕ ЗВОРНИК

VIII

199. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ОСКОВА“

VIII

200. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОДГОЈА
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
201. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Удружење
грађана
„Горска
служба
спашавања“ Сребреник
202. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Удружење грађана корисника воде са водовода
Цуљаге, Чаушевићи, Самарџићи и Главица,
Доњи Тупковић
203. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: УДРУЖЕЊЕ
НАШЕ ДИЈЕТЕ ОПЋИНЕ КЛАДАЊ

VIII

VIII

VIII

VIII

204. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Културно умјетничко друштво „Адем Алић“
Грачаница

IX

205. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења Тузланског кантона: Удружење
„Филантропија – Центар за социјалне услуге“

IX

206. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Тузлански отворени центар

IX

207. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Одбојкашки клуб инвалида „ДРИНА“ Сапна
208. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
УДРУЖЕЊЕ-ФИТНЕС ЦЕНТАР „ИМПУЛС“
209. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Школско спортско друштво основних школа
210. Оглас о промјенама уписаним у Регистар
удружења грађана Тузланског кантона:
Удружење
„Центар
за
промоцију
цјеложивотног учења Еразмо“
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OGLAS O POSTAVQEWU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
227. Оглас Кантоналног суда у Тузли о постављењу
привременог заступника у особи Сенада
Бешића, адвоката из Тузле (број: 03 0 V
020249 20 V)

XII

228. Оглас Опћинског суда у Тузли о постављењу
привременог заступника у особи Селмир
Селимбашић, адвокат из Тузле (број: 32 0 P
390969 20 P)

XII

229. Оглас Опћинског суда у Тузли о постављењу
привременог заступника у особи
Един
(Исмет) Ходић, адвокат из Тузле (број: 32 0 P
384677 20 P)

XII

230. Оглас Опћинског суда у Градачцу о постављењу привременог заступника у особи
Скендеровић Мирсада, адвокат из Градачца
(број: 28 0 I 034469 20 I 3)

XIII

231. Оглас Опћинског суда у Градачцу о постављењу привременог заступника у особи
Ђурић Милош, адвокат из Градачца (број: 28
0 V 072702 19 V)

XIII

OGLA[AVAWE DOKUMENTA
NEVA@E]IM
232. Оглас о оглашавању индекса неважећим на
име Мерима Ћатибушић

XIII

233. Оглас о оглашавању индекса неважећим на
име Мустафа Делалић

XIII

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

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
O G L A S
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007292/21 od 5.3.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 449/21, dana 5.3.2021. godine, upisano je:
Udruženje građana „LIJEPA RIJEČ“ VUČKOVCI.
Skraćeni naziv udruženja je: U.G. „LIJEPA RIJEČ“ Vučkovci.
Sjedište udruženja je: Vučkovci, ulica Dućani bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Pomoć osobama iz Bosne i Hercegovine bez obzira na
dob, spol, vrstu bolesti, socijalni status, vjeroispovijest i
nacionalnost,
2. Promicanje volonterstva,
3. Organizacije volonterskih programa,
4. Promicanje ljudskih vrijednosti,
5. Zaštite prava posebno dječijih i zaštite ljudskih prava
općenito,
6. Promicanje životnih kvaliteta i senzibiliziranje civilnog
društva na važnost uključivanja i pružanja sveobuhvatne
pomoći kroz razna humanitarna, sportska, kulturna, kreativna i druga javna događanja,
7. Doprinosi razvijanju svojih članova na dostizanju njihovih
punih fizičkih, umnih, duhovnih i društvenih mogućnosti,
kao pojedinca, kao odgovornih građana i kao članova njihovih lokalnih, nacionalnih i međunarodne zajednice,
8. Razvija kod svojih članova ljubav prema prirodi i životu u
njoj, razumjevanju za njene zakone i uči da čuvaju floru i
faunu i ostala bogatstva prirode i uključuje ih u sve akcije
zaštite prirode, čovjekove radne i životne sredine,
9. Svestrano vaspitava svoje članove i razvija pozitivne osobine kao što su: radinost, skromnost, istrajnost,
snalažljivost, hrabrost, iskrenost, poštenje, štedljivost,
smisao za život u manjim i većim kolektivima i pomoć
drugima,
10. Razvija kod svojih članova poštivanje ljudi, njegovanje
prijateljstva među ljudima i narodima,poštivanje ličnog
vjerskog i političkog ubjeđenja, kao i nepolitičnost ove
organizacije,
11. Praktivne individue, porodice i lokalne zajednice odlikovane uređenošću sistema, i kvalitetnijim životom svih
građana,
12. Zajedničkim djelovanjem i angažmanom na realizaciji
projekata humanitrnog, edukativnog, sportskog, vjerskokulturnog karaktera uticati i doprinijeti rađanju pozitivnih
promjena prije svega u našoj ličnosti, našim porodicama i
našim lokalnim zajednicama.
Udruženje zastupa i predstavlja: Kurbašić Mirsad, predsjednik Udruženja i Suljić Nurija, potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „LIJEPA RIJEČ“
VUČKOVCI stiče svojstvo pravnog lica.
177

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008610/21 od 18.3.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 455/21, dana 18.3.2021. godine, upisano je:
Organizacija demobilisanih boraca iz Zvornika.
Skraćeni naziv udruženja je: ODB iz Zvornika.
Sjedište udruženja je: Sapna, ulica 206. Viteške brigade bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog statusa članova
Organizuacije i stara se o pružanju odgovarajućih vidova
pomoći,
2. Prati ostvarivanje prava svojih članova i putem nadležnih
državnih organa, inicira donošenje odgovarajućih mjera,
3. Prikuplja podatke o svom članstvu neophodne za
izvršavanje poslova iz djelokruga rada u skladu sa Zakonom i Statutom,
4. uspostavlja saradnju sa međunarodnim organizacijama i
udruženjima,
5. Inicira i učestvuje u prikupljanju arhivske i istorijske građe
o pokretu otpora i oslobodilačkoj borbi, obrađuje edicije i
prezentira ih javnosti,
6. Stara se o pružanju pravne pomoći članstvu,
7. Učestvuje u poslovima koji se odnose na pitanja
zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja
svog članstva,
8. Učestvuje u javnim raspravama povodom izrade i
donošenja Zakona i drugih propisa i dokumenata kojima
se uređuju osnovna prava članova Organizacije,
9. Organizuje sportski i kulturni život za svoje članstvo,
10. Utiče na nadležne općinske organe i u vezi stambenog
zbrinjavanja raseljenih i prognanih članova saveza, njihovih porodica i učestvuje u pomoći za njihov bezbjedan
povratak u mjesta iz kojih su protjerani,
11. Organizuje seminare, tribine iz oblasti života i rada svog
članstva,
12. Formira privredna društva čiji je osnivač Organizacija u
cilju bržeg zapošljavanja branitelja,
13. Organizuje obilježavnaje datuma i događaja iz odrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, kao i njegovanje tradicija i borbenog puta ratnih jedinica,
14. Sarađuje sa općinskim, organima vlasti,
15. Sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama,
16. Zalaže se za nezavisnu, suverenu i cjelovitu BiH zajednicu ravnopravnih naroda i narodnosti koji u njoj žive,
17. Zalaže se za izgradnju demokratskog društva temeljenog
na slobodama, pravima i dužnostima svih njenih građana,
18. Vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom i Statutom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ahmetbegović Izudin, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Organizacija demobilisanih boraca
iz Zvornika stiče svojstvo pravnog lica.
178
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008682/21 od 18.3.2021.
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godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 456/21, dana 18.3.2021. godine, upisano je:
Udruženje građana Centar za edukaciju „Male zvjezdice“.
Sjedište udruženja je: Srebrenik, ul. Hazima Vikala bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Razvoj koncepata i sprovođenje programa inkluzivne neformalne edukacije iz oblasti umjetnosti, dizajna, digitalnih
i grafičkih komunikacija, sportske rekrecije, omladinske
politike, a kroz forme savjetovanja, seminara, treninge,
radionica, omladinske razmjene, građanske participacije,
internet komunikacije, video aktivizam i dr.,
2. Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, sportskih
i animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti,
izložbe i dr.) a sve u skladu sa Zakonom,
3. Prezentacija i organizovanje radionica didaktičkih igara
(Numicon) radi lakšeg, trajnog razvitka vještina i sposobnosti kod djece predškolskog i školskog uzrasta (4-6
godina). Numicon omogućava multisenzorno učenje i
odlično je didaktičko pomagalo za kognitivni razvoj djece,
4. Organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih aktivnosti za članove Udruženja,
5. Pružanje reklamnih i marketinških usluga, u skladu sa
zakonom,
6. Saradnja sa mediijima u cilju edukacije i informisanja
građana,
7. Pripremanje i produkcija publicističkih, video i audio kreacija Udruženja ili vanjskih saradnika, u skladu sa zakonom,
8. Doprinos kvaliteti života djece i omladine,
9. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi bavljenja humantarnim radom, u skladu sa zakonom,
10. Pomoć svim licima koja je neophodn, prvenstveno humanitarna pomoć,
11. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije,
12. Razvoj multietničke kulture i kreiranje boljih uslova za
razvoj istih, podrška suživota svih naroda i nacija u BiH,
13. Preventivno uticanje na mlade u cilju borbe protiv raznih
vrsta ovisnosti (droga, alkohol i dr.),
14. Organizovanje proizvodnje, distribucije i prikazivanja filmova, video filmova, radio i televizijskog programa, za
članove Udruženja, u skladu sa zakonom,
15. Organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i sličnih
tematskih skupova, podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti i sporta,
16. Iniciranje i vođenje dječijih kreativnih radionica,
17. izrada projekata vezanih za odgoj i obrazovanje djece
predškolske i školske dobi, te prijava na takmičenja,
18. saradnja sa srodnim udruženjima (udrugama) u zemlji i
inostranstvu,
19. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Enisa Ibrić Dedić, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana Centar za edu�
kaciju „Male zvjezdice“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-030257/21 od 24.3.2021. godine
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim
brojem 457/21, dana 24.3.2021. godine, upisano je: Udruženje
građana Rekreativno – konjički klub „Mango“ Gornja Tuzla.
Skraćeni naziv udruženja je: UG RKK „Mango“ Gornja Tuzla.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Uzeira Mehičića broj 128,
Gornja Tuzla.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Planiranje rada i razvitka konjičkog sporta,
2. Organizacija i provođenje redovnih i vanrednih treninga
članova radi pripreme za takmičenja,
3. Obuka i trening djece i mladih,
4. Upoznavanje predškolske i školske djece s konjima kroz
šetnju i jahanje u prirodi i timarenje konja,
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5. Pripremanje članova za učestvovanje na takmičenjima,
6. Upravljanje objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik,
7. Ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom (jahanje),
8. Organiziranje i učestvovanje u organizovanju sportskih
priredbi, takmičenja i manifestacija u skladu sa zakonom,
9. Uzgoj i unapređenje uzgoja i promocija bosanskih – brdskih konja i drugih pasmina konja, koje su prilagodljive
našem području, te briga o njihovoj dobrobiti i zdravlju,
10. Organizacija i provođenje terapijskog jahanja u svrhu
rehabilitacije osoba sa smetnjama u razvoju i promocija
kvalitete života i rada u prirodi,
11. Organizacija i provođenje programa i aktivnosti u svrhu
smanjenja stresa, poboljšavanja komunikacije i jačanja
timskog duha u zajedničkom radu kroz jahanje i druženje
s konjima,
12. Prijevoz konja u vlasništvu Kluba i članova Kluba,
13. Razmjena iskustava sa srodnim udruženjima u okruženju i inostranstvu,
14. Unaprijeđivati rad i razmjenu iskustava svih članova
Udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Adij Mujaković, predsjednik
Udruženja i Muhamed Mujaković, potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana Rekreativno –
konjički klub „Mango“ Gornja Tuzla stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008190/21 od 25.3.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 458/21, dana 25.3.2021. godine, upisano je:
Udruženje za kulturu „Cult B“.
Naziv na engleskom jeziku je: Cultural association „Cult B“.
Skraćeni naziv udruženja je: Cult B.
Sjedište udruženja je: Banovići, ul. Alije Izetbegovića broj 71.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Pomoć u promociji i afirmaciji umjetnosti i umjetnika, te
afirmaciji tradicije i kulturne baštine Bosne i Hercegovine,
2. Pomoć pri radu na edukaciji i osvještavanju građana o
značaju kulture,
3. Njega kulturnih različitosti na našim prostorima,
4. Podrška pri organizaciji scenskih i muzičkih priredbi, koncerata, festivala, smotri, izložbi, promocija i drugih javnih
kulturno-umjetničkih manifestacija,
5. Praćenje tehnoloških dostignuća i jačanje kapaciteta
članova udruženja u cilju unaprijeđenja znanja i osposobljavanja za realizaciju projekata iz oblasti izvođačkih
umjetnosti,
6. Podsticanje i zalaganje za razvoj naučno-istraživačkog
rada u oblasti audio i video produkcije, knjiženosti, fotografije, web-dizajna, izdavaštva i teatra,
7. Podrška pri prublikaciji autorskih sadržaja,
8. Saradnja sa udruženjima, ustanovama i institucijama
koje se bave istim ili sličnim djelatnostima u zemlji i
inostranstvu,
9. Uključivanje u evropske svjetske kulturne tokove, prevazilazeći geografska i društveno-politička
ograničenja,
Udruženje zastupa i predstavlja: Gabeljić Eniz, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za kulturu „Cult B“ stiče svojst�
vo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009548/21 od 25.3.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 459/21, dana 25.3.2021. godine, upisano je:
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Udruženje građana za bavljenje sportskim aktivnostima i rekreacijom Airsoft klub „BROTHERHOOD“.
Skraćeni naziv udruženja je: ASK „BRO“.
Sjedište udruženja je: Kalesija, Hidani bb, Tojšići
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Samostalno ili zajedno sa drugim airsoft klubovima vršiti
promociju i unapređenje airsofta kao extremnog sporta i
rekreativne discipline,
2. Učestvovanje na raznim sportskim, humanitarnim manifestacijama i drugim djelatnostima od društvenog značaja
(zaštita okoliša i sl. akcije),
3. Saradnja s drugim udruženjima, savezima i drugim organizacijama bliskih interesa,
4. Postavljanje i održavanje sopstvene internet stranice i
foruma,
5. Prezentacija ciljeva organizacije,
6. Članovi će u svom radu koristiti airsoft replike, tehničkomaterijalna sredstva i opremu koja je potrebna za funkcionisanje ovog sporta i da bi se dobio što realniji prikaz
vezano za tematiku airsofta, a koja su u skladu sa Zakonom,
7. Prilikom nastupa koristit će se privatne i javne površine
koj su najmanje 100 metara udaljenje od naseljenog mjesta,
8. Klub će prilikom organizovanja treninga, takmičenja,
domaćih i međunarodnih susreta obavještavati (najavljivati vrijeme i mjesto) policijsku upravu koja je nadležna
za određeno područje,
9. Sarađivanje sa Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine
i Ministarstvom unutrašnjih poslova TK-a, u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva iz obasti sporta.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hodžić Halil, predsjednik
Udruženja, Krupinac Nermin, zamjenik predsjednika Udruženja i
Đedović Muamer, sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana za bavljenje sports�
kim aktivnostima i rekreacijom Airsoft klub „BROTHERHOOD“ stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009383/21 od 26.3.2021. godine
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim
brojem 460/21, dana 26.3.2021. godine, upisano je: SPORTSKI
RIBOLOVNI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM ŽIVINICE.
Skraćeni naziv udruženja je: SRKOSI Živinice u Živinicama.
Sjedište udruženja je: Živinice, ulica maršala Tita broj 1.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Da okuplja ljubitelje sportskog i rekreativnog ribolova,
sportsko ribolovnog turizma i prirode, te da organiziovano
djeluje na unapređenje zaštite ribljeg fonda i čovjekove
prirodne okoline i da uključi što veći broj građana,
2. Da u duhu sportsko ribolovnog amaterizma kod svojih
članova razvija sportske vještine, etiku sportiste, solidarnost, svijest o potrebi zaštite čovjekove sredine a posebno o zaštiti ribljeg fonda,
3. Da podstiče i razvija sportski duh i sve oblike jačanja drugarstva, saradnje, samopouzdanja i solidarnosti među
građanima,
4. Da radi na efikasnijoj zaštiti životne sredine i ribolovnih
područja, sa nadležnim državnim organima te predlaže
odgovarajuće mjere i aktivnosti,
5. Da u saradnji sa SRS F.BiH i SRS BiH iznalazi
mogućnosti sa proizvođačima riblje mlađi oko poribljavanja koje proističe iz ribarske osnove za određene vode
uz obezbjeđivanje materijalno-finansijske potpore,
6. Da organizuje marketing službu u cilju ostvarivanja dodatnih materijalno-finanijskih sredstava za nabavku i
poboljšanje sportske opreme i razvoj ugostiteljstva u sastavu kluba i organizovanja igara na sreću i druge vrste
prihoda u skladu sa postojećim zakonskim propisima,
7. Da utvrdi kriterije o dodjeli klupskih priznanja za pojedin-
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ce i organizacije koje su se istakle na zaštiti ribljeg fonda
i čovjekove okoline,
8. Da vrši edukaciju mladih kroz školu ribolova, podizanje
ekološke svijesti kod ribolovaca, organizovanje aktivnosti
na čišćenju obala rijeka i jezera,
9. Da vrši organizovanje aktivnosti u humanitarne svrhe.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nijaz Noćajević, predsjednik
Udruženja i Đokić Rajo, zamjenik predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB OSOBA
SA INVALIDITETOM ŽIVINICE stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009460/21 od 26.3.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 461/21, dana 26.3.2021. godine, upisano je: Udruženje Personalni trening studio „Shape Up“.
Skraćeni naziv udruženja je: Personalni trening studio „Shape Up“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. M.M.Dizdara 8/3.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. okupljanje omladine i odraslih građana u cilju bavljenja
raznim vidovima fitnesa, bodi bildinga i aerobika,
2. sudjelovanje u natjecanjima prijateljskog i službenog karaktera,
3. stvaranje i proširenje materijalne osnove bavljenja sportskim aktivnostima, usavršavanje i pomoć pri školovanju
sopstvenog stručnog kadra,organizovanje zdravstvene
kontrole sportista,
4. organizovanje trenažnog procesa za razne vidove
takmičenja, svih uzrasnih i spolnih kategorija,
5. organizovanje masaže - saune za rekreativce i sportiste,
6. organizovanje trenažnog procesa i kondicionih priprema
sportista iz Udruženja borilačkih vještina,
7. učestvovanje na takmičenjima u zemlji i inozemstvu,
8. stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija članova u
smislu aktivnog odnosa preme društvenim događajima,
te stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog
vremena,
9. poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu,
10. organizovanje sportskih kampova i događaja rekreativnog i takmičarskog karaktera,
11. umrežavanje sa udruženjima koja se bave sličnim djelatnostima u zemlji i regionu,
12. sprovođenje projekata prema tenderima vladinih i nevladinih organizacija u zemlji i region,
13. suradnja sa organizacijama i kompanijama koje se bave
nabavkom i prodajom suplementacije i sportske odjeće i
opreme,
14. organizovanje stručnih putovanja koja se odnose na
stručne edukacije u oblasti treninga u zemlji i region,
15. organizovanje seminara i praktičnih radionica za trenere
i rekreativce,
16. organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih aktivnosti
za sve članove,
17. organizovanje igara na sreću, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Bukvić Armin, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje Personalni trening studio
„Shape Up“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009250/21 od 29.3.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 462/21, dana 29.3.2021. godine, upisano je:
Sportski Auto Moto Karting Klub „Lukavac“.
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Skraćeni naziv udruženja je: SAMKK „Lukavac“.
Sjedište udruženja je: Ulica 5. Bataljona, Hrvati, Lukavac.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Stvaranje uvjeta za bavljenje i unapređenje auto moto
karting sporta,
2. Organizovanje obuke djece i mladih osnovama sportskog
automobilizma,
3. Provođenje programa treninga i natjecanja,
4. Organizovanje društvenih i zabavnih aktivnosti članova,
5. Ostvarivanje uvjeta za sportske odnose i smisao za kolektivni rad,
6. Sudjelovanje u sportskim natjecanjima,
7. Učestvovanje u obrazovanju mladih o bezbijednosti u
saobraćaju,
8. Ostvaruje i druge ciljeve i zadatke na osnovu zakona Statuta i općih akata Kluba.
Udruženje zastupa i predstavlja: Saletović Eldar, predsjednik
Udruženja i Jasmin Golać, predsjednik Skupštine.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Sportski Auto Moto Karting Klub „Lu�
kavac“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010128/21 od 30.3.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 463/21, dana 30.3.2021. godine, upisano je:
UDRUŽENJE GRAĐANA TEATAR KABARE TUZLA.
Skraćeni naziv udruženja je: TKT.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Ulica ZAVNOBIH-a 13.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Afirmacija kulturnih vrijednosti Bosne i Hercegovine i
stvaralaštva iz ovog područja,
2. Afirmacija dramskog stvaralaštva i srodnih vrsta scenske umjetnosti na području Tuzlanskog kantona i šire u
regiji i inostranstvu kroz pripremu i realizaciju predstava, umjetničkih projekata, stručnih edukacija i drugih
umjetničkih djelatnosti,
3. Zaštita digniteta profesije glumaca, dramskih umjetnika i
radnika u kulturi,
4. Priprema, organiziranje, propagiranje, javno prikazivanje djela scenske umjetnosti, kulturno-umjetničkih manifestacija, konferencija, edukacija, seminara, radionica,
foruma, izložbi, zabava, stručnih skupova i savjetovanja
o pitanjima glumačkog stvaralaštva i kulture,
5. Organiziranje stručnih ekskurzija za stručno osposobljavanje članstva i ostalih zainteresovanih osoba kroz posjete pozorištima, predstavama i sl,
6. Učestvovanje u organiziranju izdavanja dramskih i
pozorišnih djela, pisanih djela o glumi, pozorištu, filmu i
drugih publikacija iz oblasti kulture i umjetnosti uopšte,
7. Zaštita prava izvođača – umjetnika, uključujući i iznajmljivanje snimljenih izvedbenih materijala,
8. Zalaganje preko državnih i drugih tijela i organizacija, u
formiranju i provođenju kulturne politike u skladu s ciljevima Udruženja,
9. Davanje poticaja i učestvovanje u razvijanju stručnih i kolegijalnih odnosa među članovima i kulturnim djelatnicima
uopšte,
10. Angažiranje, davanje prijedloga i učestvovanje u proizvodnji dramskih i drugih programa u okvirima dramske umjetnosti i umjetnosti uopšte, te pružanje stručne,
tehničke i pomoći druge vrste, drugim umjetničkim i
sličnim udruženjima, te organizacijama u realizaciji manifestacija, festivala
11. Saradnja s drugim umjetničkim i sličnim udruženjima i organizacijama s područja kulture u zemlji i inostranstvu,
sukladno Zakonu,
12. Unapređenje ukupnog društvenog položaja i brige o djeci
i mladima, djece i mladih s poteškoćama,
13. Učešće na pozorišnim manifestacijama u BiH i inostranstvu,
14. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, sukladno zakonu.

Petak, 4. juni 2021. god.

Udruženje zastupa i predstavlja: Ivana Milosavljević, predsjednik Udruženja i Damir Altumbabić, potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA TEATAR
KABARE TUZLA stiče svojstvo pravnog lica.
186
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog
kantona broj: UP1-06/1-04-010280/21 od 31.3.2021. godine u Regi�star udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem
464/21, dana 31.3.2021. godine, upisano je: Udruženje civilnih
invalida Grada Srebrenik.
Skraćeni naziv udruženja je: UCIGS.
Sjedište udruženja je: Srebrenik, ul. 211. Oslobodilačke Brigade bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. okupljanje i udruživanje civilnih invalida bez obzira na
uzrok i nastanak invalidnosti, spol, dob, rasnu, vjersku i
nacionalnu pripadnost, radi organizovanog djelovanja na
poboljšanju kvaliteta života civilnih invalida,
2. podsticanje i koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju socijalnih prava i stvaranja uslova za uspješnije zadovoljavanje opštih, zajedničkih, posebnih i specifičnih potreba i
usklađivanje zajedničkih i ličnih interesa civilnih invalida,
djece i starijih osoba,
3. stvaranje uslova za obezbjeđivanje dobrovoljnog i slobodnog organizovanja i udruživanja, demokratskog
uređivanja unutrašnjih odnosa u ostvarivanju prava,
dužnosti i odgovornosti, u skladu sa Zakonom, uzimajući
u obzir uslove i mogućnosti djelovanja i specifičnih potreba civilnih invalida,
4. organizovanje aktivnosti među civilnim invalidima u skladu sa njihovim mogućnostima, a u cilju razvijanja osobnih
sklonosti,
5. podsticanje, razvijanje, pomaganje i ostvarivanje izdavačke i kulturno informativne djelatnosti za potrebe civilnih
invalida,
6. ostvarivanje saradnje sa, ustanovama za civilne invalide
iz oblasti obrazovanja, kulture i zapošljavanja,
7. razvijanje humanih odnosa, solidarnosti i uzajamnosti,
8. praćanje naučno - tehničkih dostignuća i stvaranje uslova, za obezbjeđenje pomagala, civilnih invalida,
9. ostvarivanje međunarodne aktivnosti u skladu sa, potrebama, i interesima civilnih invalida,
10. prikupljanje raznih vrsta pomoći i donacija u zemlji i
inostranstvu i njihova distribucija članovima.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ibrahim Velić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje civilnih invalida Grada
Srebrenik stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog
kantona broj: UP1-06/1-04-010920/21 od 6.4.2021. godine u Registar
udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 465/21,
dana 6.4.2021. godine, upisano je: Udruženje građana za razvoj
kulturnih, umjetničkih i kreativnih industrija „Stara škola“.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „Stara škola“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Mije Keroševića Guje broj 3.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Aktivnosti koje imaju svoj korijen u individualnoj kreativnosti, vještinama i talentu i koje imaju potnecijal za kreiranje radnih mjesta kroz generaciju i eksploataciju intelektualnog vlasništva u područjima reklame, arhitekture,
umjetnosti i starina, zanata, dizajna, visoke mode, filma i
glazbe, scenskih umjetnosti, izdavaštva, televizije, radija i
slično, u skladu sa zakonom,
2. Afirmacija starih zanata i stvaranje kreativnog stvaralaštva
kod članova i pristalica Udruženja, sa težištem na: kreativne radionice, dizajniranje, radionice umjetničkih zanata, drveta, tekstila i prirodnih materijala,
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3. Uticanje na zaštitu i očuvanje kulturnog naslijeđa kroz
projekte rehabilitacije i očuvanja kulturnih vrijednosti,
4. Međusobno povezivanje članova radi zaštite i promoviranja interesa članova i pružanje stručne pomoći malim
privrednicima u realizaciji njihovih poslovnih programa,
individualne kreativnoti i vještina u različitim sferama
nauke, kulture, sporta i umjetnosti, u skladu sa zakonom,
5. Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, sportskih
i animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti,
izložbe i sl.), u skladu sa zakonom,
6. Organizacija kurseva, seminara, predavanja konvencionalnim i elektronskim putem časova muzike, filma,
informatike, programiranja, dizajna, itd., te edukacija
određenih ciljnih grupa, u skladu sa zakonom,
7. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom,
8. Razvoj koncepata i sprovođenje programa inkluzivne
neformalne edukacije iz oblasti umjetnosti, digitalnih i
grafičkih komunikacija, rekreacije, a kroz forme savjetovanja, seminara, tereninge, radionica, omladinske
razmjene, građanske participacije, internet komunikacije,
filmske umjetnosti, video i audio aktivizma i dr.,
9. Pružanje reklamnih i marketinških usluga, u skladu sa
zakonom,
10. Saradnja sa medijima u cilju edukacije i informisanja
građana,
11. Izrada i izdavanje publikacija, filmova, brošura i drugog edukativnog propapagandnog materijala koji će biti
u funkciji ciljeva Udruženja i podrška ciljnim grupama
Udruženja,
12. Organizovanje proizvodnje, distribucije i prikazivanja filmova, video filmova, radio i televizijskog programa, za
članove Udruženja, u skladu sa zakonom,
13. Izrada web stranica i blogova sa informativnim i edukativnim sadržajima i promocija društveno relevantnih tema
kroz marketing, filmsku, video i web produkciju, edukaciju
i savjetovanja, u skladu sa zakonom,
14. Afirmacija položaja i statusa mladih u BiH i podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti i sporta,
15. Implementacija i promocija projekata za zaštitu životnog
okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana
na aktivno sudjelovanje u tim projektima,
16. Organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i sličnih
tematskih skupova,
17. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije i
međuetničke saradnje,
18. Poduzimanje i drugih aktivnsoti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hazim Mujčinović, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana za razvoj kultur�nih, umjetničkih i kreativnih industrija „Stara škola“ stiče svojstvo
pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010256/21 od 7.4.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 466/21, dana 7.4.2021. godine, upisano je:
MUZIČKI OBRAZOVNI CENTAR „Magnifico“.
Skraćeni naziv udruženja je: MOC „Magnifico“.
Sjedište udruženja je: Živinice, Rudarska do br. 55, Živinice
Grad.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Stvaranje uslova za organizovanje, provođenje i razvoj
kulture kroz angažovanje građana svih uzrasta u lokalnoj
zajednici,
2. Unapređenje muzičke/glazbene kulture, kroz rad talentovanih muzičkih umjetnika,
3. Vokalno/vokalno-instrumentalno izvođenje muzičkih
kompozicija domaćih i stranih kompozitora na raznim
manifestacijama kulture u zemlji i inostranstvu,
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4. Učestvovanje na vokalno/vokalno-instrumentalnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu,
5. Organizovanje vokalno/vokalno-instrumentalnih takmičenja,
6. Pomaganje i usavršavanje afirmisanih muzičkih umjetnika,
7. Podučavanje u području muzičke umjetnosti i slično.
Udruženje zastupa i predstavlja: Muminović Elvedin, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar MUZIČKI OBRAZOVNI CENTAR
„Magnifico“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010965/21 od 7.4.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 467/21, dana 7.4.2021. godine, upisano je: Sportski
streljački klub „RANGER“.
Skraćeni naziv udruženja je: SSK „RANGER“.
Sjedište udruženja je: Prnjavor bb, Kalesija.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Širenje sportske kulture u streljačkom sportu među svim
uzrastima, a posebno među mlađima,
2. Kontinuirana poduka i trening djece, omladine i odraslih,
radi stvaranja što šire osnove za selekciju takmičara,
3. Planiranje rada i razvitka steljačkog sporta,
4. Otkrivanje mladih talenata, njihov razvoj i usavršavanje
ustreljačkom sportu,
5. Saradnja sa drugim Streljačkim klubovima,
6. Organiziranje i provođenje redovnih teninga članova radi
pripreme za natjecanja i nastupanje u reprezentacijama,
7. Organiziranje streljačkih takmičenja i sudjelovanja u njima, povodm obilježavanja značajnih datuma, događaja i
značajnih ličnosti,
8. Osiguranje Streljačkom klubu neophodne sportske opreme i materijalno-tehničkih sredstava za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u streljaštvu,
9. Domaćinsko upravljanje sportskim objektima kojih je
Streljački klub vlasnik ili su u njegovom najmu,
10. Preduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unaprjeđenje
stručnog rada, stvaranje i omasovljenje stručnog kadrainstruktora streljaštva, te drugih aktivnosti vezanih za djelatnosti Streljačkog kluba,
11. Razvoj i realizacija programa ispravne upotrebe oružja,
12. Edukacija članova i građana sa ciljem podizanja svijesti
kao prevencije kod istih a vezano za sigurno nošenje, rukovanje i upotrebu oružja,
13. Aktivizam djece i mladih putem sportskog natjecanja u
kojem se sudionici u timu ili samostalano natječu s ciljem
izbacivanja jednog ili više protivnika, gađajući i označujući
ih kuglicama koje sadrže boju iz paintball markera,
14. Ukupnom aktivnošću Streljačkog kluba podsticati razumijevanje i usvajanje poželjnih etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom,
15. Rješavanje i drugih pitanja koja su od interesa za rad
Streljačkog kluba i njegovih članova.
Udruženje zastupa i predstavlja: Edin Bukvarević, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Sportski streljački klub „RANGER“
stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008688/21 od 13.4.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 468/21, dana 13.4.2021. godine, upisano je:
Udruženje građana OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB „LIBERTAS“.
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Skraćeni naziv udruženja je: OKK „LIBERTAS“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. 2. Tuzlanske brigade broj 44.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Podsticanje bavljenja sportom i rekreacijom
2. Da neprestano unprijeđuje sport i da uređuje i kontroliše
princip fer pleja na teritoriji djelovanja, kao i njegove
ujedinjavajuće, obrazovne, kulturne i humanitarne vrijednosti, naročito kroz razvojne programe,
3. Stvaranje uslova za omasovljenje i podizanje kvaliteta
sporta,
4. Unaprijeđenje sporta u duhu mira i tolerancije bez diskriminacije po političkom, spolnom, vjerskom i rasnom
osnovu,
5. Poštivanje principa lojalnosti, integriteta i sportskog duha
po principu fer pleja,
6. Staranje o zdravstvenoj zaštiti igrača, te preventivno djelovanje protiv svih poroka,
7. Predstavljanje i afirmacija države Bosne i Hercegovine
na svim međunarodnim takmičenjima,
8. Promocija zdravog načina življenja,
9. Pomoć ugroženim skupinama stanovništva u uključivanju
u normalne životne tokove,
10. Promocija turističkih potencijala naše zemlje,
11. Razvijanje i promocija dobrih međuljudskih odnosa i tolerancije između različitih skupina stanovništva,
12. Povezivanje i suradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu,
13. Podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u
suglasnosti sa ciljevima Udruženja,
14. Stvaranje uslova za razvoj sporta u lokalnim zajednicama,
15. Stvaranje uslova za održavanje i izgradnju novih sportskih terena,
16. Stvaranje uslova za organizovanje Škole košarke svih
selekcija kao muške tako i ženske,
17. Izdavanje novine, biltena ili informativnog glasila
Udruženja građana Omladinski košarkaški klub „Libertas“ s ciljem informisanja članova, simpatizera, prijatelja i
građana na području djelovanja,
18. Organizovanje stručnih seminara, predavanja, tribina i drugih javnih skupova iz oblasti ciljeva Udruženje
građana Olmadinski košarkaški klub „Libertas“,
19. Razvijanje partnerskih odnosa sa svim UG, Sportskim klubovima, lokalnim vlastima i organizacijama na
području djelovanja Udruženja građana Omladinski
košarkaški klub „Libertas“,
20. Međunarodna saradnja i razmjena iskustava s vladinim i
nevladiim sektorom i drugim nacionalnim i međunarodnim
organizacijama te promocija zanimanja za ciljeve Udruženja građana Omladinski Košarkaški klub „Libertas“.
Udruženje zastupa i predstavlja: Tanasilović Miodrag, predsjednik Udruženja, Džindo Džemal zamjenik predsjednika Udruženja i Tanasilović Tina, tehnički sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana OMLADINSKI
KOŠARKAŠKI KLUB „LIBERTAS“ stiče svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-011610/21 od 16.4.2021.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 469/21, dana 16.4.2021. godine, upisano je:
Strukovni rudarski sindikat.
Skraćeni naziv udruženja je: Rudarski sindikat.
Sjedište udruženja je: Lukavac, ul. Tuzlanski odred bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Pregovaranje sa poslodavcima, za pitanja koja su zakonom i kolektivnim ugovorom definisana, kao pitanja koja
se ugovaraju pregovorima, između sindikata i poslodavca,
2. Iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju zakona i
podzakonskih akata koji regulišu prava i obaveze članova
po osnovu rada i iz rada,
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3. Isticanje zahtjeva nadležnim organima, poslodavcima i
pojedincima od čijeg angažovanja zavisi ostvarivanje i
zaštita prava članova sindikata,
4. Upozorenje nadležnih subjekata o opravdanosti zahtjeva
zaposlenika,
5. Pregovaranje sa partnerima u cilju ostvarivanja i unaprijeđivanja prava zaposlenika,
6. Organizovanje štrajka upozorenja i štrajka,
7. Zastupanje interesa članova pred poslodavcima i drugim
nadležnim subjektima za ostvarivanje interesa članstva u
skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i aktima sindikata,
8. Pokretanje inicijativa za rješavanje spornih pitanja,
9. Posredovanje između članova i poslodavaca u svrhu
rješavanja spornih pitanja,
10. Pružanje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa
članovima sindikata u skladu sa Zakonom,
11. Osiguravanje besplatne izvansudske pravne pomoći
članovima,
12. Organizovanje i pružanje materijalne pomoći članovima
sindikata za potrebe definisane posebnim aktima Strukovnog sindikata,
13. Saradnja na ravnopravnoj osnovi sa sindikatima u
Tuzlanskom kantonu, Federaciji BiH i BiH i u tom smislu
razmatranje inicijativa sindikata za saradnju u svim oblastima djelovanja, pa i inicijative za udruživanje sa srodnim
sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu,
14. Organizovanje raznih oblika edukacije članova sindikata
za realizaciju ciljeva Strukovnog sindikata (stručni seminari, izrade uputstava, upućivanje na edukativne seminare u organizacije drugih pravnih subjekata, kupovina
stručne literature, izrada stručne publikacije organiziranje
radionica za praktičnu primjenu kolektivnog ugovora i sl.),
15. Izdavanje odgovarajućih publikacija, brošura i drugih
prezentacijskih materijala vezanih za provođenje ciljeva
Sindikata radi upoznavanja članova i šire javnosti o radu,
16. Organizacija seminara, savjetovanja za ostvarivanje ciljeva Sindikata,
17. Kao i druge djelatnosti koje direktno doprinose ostvarivanju ciljeva Strukovnog sindikata, u skladu sa Zakonom
i Statutom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Bašić Mirnes, predsjednik
Strukovnog sindikata.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Strukovni rudarski sindikat stiče
svojstvo pravnog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-011120/21 od 19.4.2021. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 470/21, dana 19.4.2021. godine, upisano je: MTB
klub „Tribe“.
Skraćeni naziv udruženja je: Klub „Tribe“.
Naziv udruženja na engleskom jeziku je: MTB club „Tribe“.
Skraćeni naziv udruženja na engleskom jeziku je: Club„Tribe“.
Sjedište udruženja je: Lukavac, Centar za kulturu, ulica Titova
bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Razvoj, unapređenje buciklističkog sporta i planinare-nja,
2. Razvoj i unapređenju međusobnih odnosa svojih članova u duhu sportskog ponašanja i tolerancije,
3. Pomoć u promociji razvitka biciklizma, zdravog života,
sporta općenito, prirodnih ljepota BiH,
4. Edukacija u vidu stručnih tekstova, savjeta, testova opreme, tehnika vožnje,
5. Organizovanje biciklističkih vožnji i utrka,
6. Mapiranje, označavanje i pravljenje novih biciklističkih
staza,
7. Pomoć u promociji ekološke svijesti i zaštite okoliša,
8. Učestvovanje u javnim raspravama vezanim za planiranje i biciklističke staze,

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

9. Rad sa djecom i omladinom,
10. Izdavanje knjiga, časopisa, prospekata, brošura, vodi-ča
i mapa, u skladu sa zakonom,
11. Pružanje savjetodavnih usluga iz oblasti biciklističkog
sporta i planinarenja,
12. Sudjelovanje u izradi prijedloga, odnosno davanje mišljenja o prijedlozima zakona, uredbi, pravilnika, planova,
programa, smjernica, preporuka, standarda, strategija i
drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Kluba,
13. Upravljanje radionicom za popravak bicikala kojoj je klub
vlasnik ili korisnik,
14. Organiziranje rada biciklističke radionice za popravak i
tehničku provjeru bicikla, kao besplatan servis javno dostupan građanstvu tokom sezone, u skladu sa zakonom,
15. Obavljanje drugih zakonitih poslova koji su u funkciji ostvarivanja ciljeva Udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Osmanović Dino, predsjednik Udruženja, Imamović Enida, potpredsjednik Udruženja i
Beganović Rijad, predsjednik Skupštine Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar MTB klub „Tribe“ stiče svojstvo prav�nog lica.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-044236/21 od 12.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 222/14 dana 12.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
Mreža aktivnih zajednica, vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Salihović Midhata imenuje novoizabrani predsjednik Dautović Vedrana i
promjenu generalnog sekretara, tako što se umjesto dosadašnjeg
generalnog sekretara Avdić Ermina imenuje novoizabrani generalni
sekretar Šimić Anita.
Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Mreže aktivnih zajednica: Halilbašić Salim i Šimić Anita. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Tomić Željko i Dautović Vedrana
a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Mehmedović Maida, Salihović Midhat i Sokoljanin Ismet.
Mrežu aktivnih zajednica predstavlja i zastupa Dautović Vedrana novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Salihović Midhata dosadašnjeg predsjednika i Šimić Anita, novoizabrani
generalni sekretar, umjesto Avdić Ermina dosadašnjeg generalnog
sekretara.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007799/21 od 11.3.2021. godine u
Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 290/19, dana 11.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
Udruženje za psihološku podršku i edukaciju ACTUM mijenja
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli , ul. Behrambegova broj 17. sada sjedište u Tuzli, ulica Mehmedalije Maka
Dizdara, Stupine B4 - Lamela 1.
Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja za psihološku podršku i edukaciju ACTUM shodno Odluci od 22.2.2021.
godine
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-003251/21 od 11.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 596/12, dana 11.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
Udruženje planinarsko društvo „Miljkovac“ vrši promjenu
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Softić Muhameda imenuje novoizabrani predsjednik
Berković Ajša.
Razrješavaju se članovi Upravnog odbora Udruženja planinarsko društvo „Miljkovac“ : Šečić Ibrahim, Muhić Fuad i Suljić
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Naza. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Krekić Mehmed, Hidić Ferid i Hidić Mirsad, a i dalje ostaju članovi
Upravnog odbora: Berković Ajša, Softić Muhamed, Gogić Mehmed
i Begić Ajša.
Udruženje planinarsko društvo „Miljkovac“ predstavlja i zastupa Berković Ajša novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Softić Muhameda dosadašnjeg predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008195/21 od 16.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 902, dana 16.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Kladanj vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora Organizacije
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Šarić Mumina imenuje novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Berković Hajrudin
i promjenu dopredsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto
dosadašnjeg dopredsjednika Berković Hajrudina imenuje novoizabrani dopredsjednik Mumanović Mustafa.
Imenuje se za predsjednika Skupštine Šarić Hajrija i dopredsjednik Skupštine Kadrić Bajro.
Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Organizacije
porodica šehida i poginulih boraca Općine Kladanj: Šarić Mumin,
Selić Mirsada, Habibović Rukija, Ahmečanović Sifeta i Hodžić
Šemso. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:
Hidić Mujo, Hurić Sadeta, Vejzović Mehmedalija, Selić Mirsada i
Krekić Medina a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Berković
Hajrudin, Salihović Fikreta, Halilović Huso, Mumanović Mustafa,
Kadrić Bajro i Habibović Šemsa.
Organizaciju porodica šehida i poginulih boraca Općine Kladanj predstavlja i zastupa Berković Hajrudin novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Šarić Mumina dosadašnjeg predsjednika i Mumanović Mustafa novoizabrani dopredsjednik Upravnog
odbora umjesto Berković Hajrudina dosadašnjeg dopredsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-004304/21 od 18.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 722, dana 18.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE
ZVORNIK mijenja sjedište tako što je umjesto ranijeg sjedišta u
Tuzli, ul. Mitra Trifunovića Uče bb, sada sjedište u Tuzli, ul. Bosne
Srebrene 56.
2. ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE
ZVORNIK vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Salihović Beriza imenuje novoizabrani predsjednik Skupštine Islamović Muradif Imenuje se za dopredsjednika Organizacije Suljić Ferid.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora ORGANIZACIJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE ZVORNIK: Hajdarević Kadir, Kunić Mustafa, Mehmedović Ejub, Pandur Nedim, Sakić
Asif i Mulahusejnović Nermin. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Karić Began, Suljić Ferid, Salihović Mirsad, Purdić Asif i Čohodarević Mevludin.
4. ORGANIZACIJU RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE
ZVORNIK predstavlja i zastupa Karić Began predsjednik Organizacije i Suljić Ferid dopredsjednik Organizacije.
5. Odobrava se prečišćeni tekst Statuta ORGANIZACIJE
RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE ZVORNIK, a raniji Statut
od 31.10.2005. godine se stavlja van snage shodno Odluci od
4.1.2021. godine.
198
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007896/21 od 15.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 225, dana 15.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
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1. FUDBALSKI KLUB „OSKOVA“ vrši promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Šišić
Jasmina imenuje novoizabrani predsjednik Behrić Anel, promjenu
dopredsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Ćorhodžić Ahmeta imenuje novoizabrani dopredsjednik
Kovačević Ramiz i promjenu sekretara Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg sekretara Duraković Šemsudina imenuje novoizabrani sekretar Hodžić Anel.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora FUDBALSKOG KLUBA „OSKOVA“: Šišić Jasmin, Ćorhodžić Ahmet, Duraković Šemsudin i Mostarlić Amir. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Behrić Anel, Kovačević Ramiz, Alibašić Admir i
Omerović Abid a i dalje ostaje član Upravnog odbora: Hodžić Anel.
3. FUDBALSKI KLUB „OSKOVA“ predstavlja i zastupa: Behrić Anel novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Šišić Jasmina
dosadašnjeg predsjednika i Hodžić Anel novoizabrani sekretar Kluba umjesto Duraković Šemsudina dosadašnjeg sekretara.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002822/21 od 16.2.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 592, dana 16.2.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta SAMOSTALNOG
SINDIKATA RADNIKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA
TUZLANSKOG KANTONA shodno Odluci od 13.1.2021. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009205/21 od 23.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 84/13, dana 23.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Udruženje građana “Gorska služba spašavanja” Srebrenik
vrši promjenu predsjedavajućeg Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjedavajućeg Skupštine Mešanović Almira imenuje
novoizabrani predsjedavajući Skupštine Mujanović Benjamin.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja
građana “Gorska služba spašavanja” Srebrenik: Mešanović Almir,
Poljaković Adrijana, Karić Admir i Imširović Bajro. Umjesto njih se
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Ibračević Denis, Hasanbašić Mensur, Mujanović Benjamin i Ćelahmetović Nedžad a i dalje
ostaje član Upravnog odbora Bešić Enes.
3. Udruženje građana “Gorska služba spašavanja” Srebrenik
predstavlja i zastupa Mujanović Benjamin novoizabrani predsjedavajući Skupštine umjesto Mešanović Almira dosadašnjeg predsjedavajućeg i Enes Bešić predsjednik Upravnog odbora.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002367/21 od 22.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 561/12, dana 22.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Udruženje građana korisnika vode sa vodovoda Culjage,
Čauševići, Samardžići i Glavica, Donji Tupković vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Milić Milivoja imenuje novoizabrani predsjednik Čaušević
Bajro.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja
građana korisnika vode sa vodovoda Culjage, Čauševići, Samardžići
i Glavica, Donji Tupković: Milić Milivoje, Čaušević Salih, Čaušević
Elvis, Čaušević Mehmed, Samardžić Cvijetin, Mujčinović Šahim i
Mušanović Hasan. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Čaušević Bajro, Mujčinović Ismet, Čaušević Hidajet, Čaušević Ibrahim, Čaušević Salih, Salihović Ismet i Bošković Mijat.
3. Udruženje građana korisnika vode sa vodovoda Culjage,
Čauševići, Samardžići i Glavica, Donji Tupković predstavlja i zastupa: Čaušević Bajro novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto
Milić Milivoja dosadašnjeg predsjednika.
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Petak, 4. juni 2021. god.

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006925/21 od 30.3.2021. godine u
Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim
brojem 546/12 dana 30.3.2021. godine, upisana je sljedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJE NAŠE DIJETE
OPĆINE KLADANJ u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 546/12. Udruženje prestaje sa radom
danom donošenja konačnog rješenja o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007361/21 od 29.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 513, dana 29.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Kulturno umjetničko društvo “Adem Alić” Gračanica vrši
promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Skupštine Memić Zikrije imenuje novoizabrani predsjednik Mirela Trepanić Grbešić, promjenu potpredsjednika Skuptšine tako što se umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Bravić
Amire imenuje novoizabrani potpredsjednik Skupštine Korić Enisa,
i promjenu predsjednika Upravnog odbora Udruženja tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Džaferović Miralema imenuje
novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Krajinović Nihad. Imenuje se za potpredsjednika Upravnog odbora Čajić Elma.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Kulturno
umjetničkog društva „Adem Alić” Gračanica: Džaferović Miralem,
Osmić Mirsada, Imamović Husnija, Ibralić Fikreta, Mujačić Midhat,
Mehurić Bego, Junuzović Hajrudin, Osmić Behija i Hivzefendić
Muharem. Umjeto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:
Krtičić Mirza, Jogunčić Mersiha, Delić Seada, Krajinović Nihad, Brkić Selmir, Čajić Elma, Plićanić Nerminka, Đogić Azra i Mehanović
Mirsad.
3. Kulturno umjetničko društvo „Adem Alić” Gračanica predstavlja i zastupa: Krajinović Nihad novozabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Džaferović Miralema dosadašnjeg predsjednika i Čajić Elma potpredsjednik Upravnog odbora Društva.
4. Odobrava se Statut Kulturno umjetničkog društva „Adem
Alić” Gračanica shodno Odluci od 22.3.2021. godine a raniji Statut
od 9.10.1998. godine se stavlja van snage.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010688/21 od 31.3.2021. godine u
Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 64/13, dana 31.3.2021. godine, upisana je sljedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada Udruženja “Filantropija – Centar
za socijalne usluge” u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 64/13. Udruženje prestaje sa radom
danom donošenja konačnog rješenja o prestanku rada Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-007784/21 od 24.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 356/16, dana 24.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Razrješava se raniji član Upravnog odbora Tuzlanskog
otvorenog centra: Bajraktarević Dina. Umjesto nje se imenuje novi
član Upravnog odbora: Mujezinović Mirza a i dalje ostaju članovi
Upravnog odbora: Okanović Merisa i Matuzović Bojana.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009003/21 od 19.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 675, dana 19.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Odbojkaški klub invalida „DRINA“ Sapna“ vrši promjenu
predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjed-
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nika Ahmetović Sabita imenuje novoizabrani predsjednik Skupštine
Salkić Samir i promjenu sekretara Udruženja tako što se umjesto
dosadašnjeg sekretara Čirak Ramiza imenuje novoizabrani sekretar Brkić Jasmin.
2. Odbojkaški klub invalida „DRINA“ Sapna“ predstavlja i zastupa Mehmedović Ejub predsjednik Udruženja i Brkić Jasmin novoizabrani sekretar Udruženja umjesto Čirak Ramiza dosadašnjeg
sekretara.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog
kantona broj: UP1-06/1-04-009523/21 od 23.3.2021. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim
brojem 281, dana 23.3.2021. godine upisana je sljedeća promjena:
1. UDRUŽENJE – FITNES CENTAR „IMPULS“ vrši promjenu
predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Halilagić Fuada imenuje novoizabrani predsjednik Udruženja Zećo Damir.
Imenuje se za predsjednika Skupštine Zećo Damir.
2. UDRUŽENJE – FITNES CENTAR „IMPULS“ predstavlja i
zastupa: Zećo Damir novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto
Halilagić Fuada dosadašnjeg predsjednika Udruženja.
208
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010083/21 od 31.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 395, dana 31.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Školsko sportsko društvo osnovnih škola mijenja sjedište
tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Živinicama, ul. Alije
Izetbegovića, sada sjedište u Živinicama, Druga ulica broj 46.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Školskog sportskog
društva osnovnih škola shodno Odluci od 16.3.2021. godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010100/21 od 31.3.2021. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu
I, pod rednim brojem 471/16, dana 31.3.2021. godine, upisana je
sljedeća promjena:
1. Odobrava se dopuna djelatnosti Udruženja „Centar za promociju cjeloživotnog učenja Erazmo“ tako da se dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa:
„Unaprijeđivati položaj mladih, učestvovati u projektima i
aktivnostima koji osnažuju mlade ljude kroz edukativne sadržaje,
pomažu njihovu zapošljivost, osnažuju ih kao ličnosti i pomažu
njihovoj boljoj integraciji u poslovnom svijetu. Rad na organizaciji,
kreiranju i provođenju projekata vezanih za mlade.
2. Provoditi aktivnosti vezane za kulturu, umjetnost i očuvanje kulturne baštine sa ciljem promocije raznolikosti, savremenog
stvaralaštva, jačanja kulturnih vrijednosti kao i promociji kreativnog stavaralaštva u obrazovnim institucijama. Saradnja sa lokalnim
kulturnim institucijama na očuvanju materijalnog i nematerijalnog
kulturnog nasljeđa kroz različite projekte.
3. Provoditi aktivnosti i projekte koji se tiču očuvanja čovjekove okoline, podizanjem svijesti o važnosti očuvanja svih postojećih
prirodnih resursa budućim generacijama, provođenje projekata koji
se odnose na zdraviju životnu sredinu, čist zrak i bolje životne uslove građana.“
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja Udruženja „Centar za promociju cjeloživotnog učenja Erazmo“ shodno
Odluci od 25.2.2021. godine, a raniji Statut od 14.10.2016. godine
se stavlja van snage.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-023569/20 od 6.4.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 163/18, dana 6.4.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
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1. UDRUŽENJE GRAĐANA ZA PROMOCIJU I RAZVOJ
KULTURE I UMJETNOSTI „CDC“ vrši promjenu predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Šišić Rijada imenuje novoizabrani predsjednik Zahirović Samir i promjenu
zamjenika predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Zahirović Samira imenuje novoizabrani zamjenik
predsjednika Ninoslav Rikert.
2. UDRUŽENJE GRAĐANA ZA PROMOCIJU I RAZVOJ
KULTURE I UMJETNOSTI „CDC“ predstavlja i zastupa: Zahirović
Samir novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Šišić Rijada
dosadašnjeg predsjednika i Rikert Ninoslav zamjenik predsjednika
Udruženja umjesto Zahirović Samira dosadašnjeg zamjenika predsjednika.
3. Odobrava se promjena Statuta UDRUŽENJA GRAĐANA
ZA PROMOCIJU I RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI „CDC“
shodno Odluci od 20.10.2020. godine, a raniji Statut od 5.5.2018.
godine se stavlja van snage.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009726/21 od 7.4.2021. godine u
Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim
brojem 942, dana 7.4.2021. godine, upisana je sljedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada „Asocijacije mladih Devetak“ Devetak u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 942. Udruženje prestaje sa radom danom donošenja
konačnog rješenja o prestanku rada Udruženja.
212
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-002100/21 od 7.4.2021. godine u
Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 885, dana 7.4.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Studentsko vijeće Fakulteta elektrotehnike u Tuzli vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Dajdžić Šejle imenuje novoizabrani predsjednik Šarić
(Mujo) Lejla i promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Buljubašić Amine imenuje novoizabrani
predsjednik Ribo Kerim.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Studentskog vijeća Fakulteta elektrotehnike u Tuzli Dajdžić Šejla, Buljubašić Amina, Palavrić Armin, Avdić Tarik, Krdžalić Harun. Umjesto
njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Husić Lejla, Garić
Slaviša, Maleškić Munira i Duvnjaković Nadina a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Šarić (Mujo) Lejla, Šarić (Izudin) Lejla, Ribo
Kerim, Okanović Mehmed i Srabović Dženana.
3. Studentsko vijeće Fakulteta elektrotehnike u Tuzli predstavlja i zastupa Šarić (Mujo) Lejla novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Dajdžić Šejle dosadašnjeg predsjednika i Ribo Kerim novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto Buljubašić Amine
dosadašnjeg predsjednika.
4. Odobrava se Statut Studentskog vijeća Fakulteta elektrotehnike u Tuzli shodno Odluci od 27.1.2021. godine, a raniji Statut
od 02.01.2020. godine se stavlja van snage.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009327/21 od 19.3.2021. godine u
Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 22/13, dana 19.3.2021. godine upisana je sljedeća promjena:
1. Udruženje „Front slobode“ vrši promjenu predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Horić
Sanje imenuje novoizabrani predsjednik Arsenijević Damir.
2. Udruženje „Front slobode“ predstavlja i zastupa: Arsenijević Damir novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Horić Sanje dasadašnjeg predsjednika Udruženja.
214
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009953/21 od 7.4.2021. godine u
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Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 394, dana 7.4.2021. godine upisana je sljedeća promjena:
1. SAVEZ UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH
BRANITELJA U DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA
OBRANE TUZLANSKOG KANTONA vrši promjenu predsjednika
Saveza tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Pranjić
Ljiljane imenuje novoizabrani predsjednik Kerošević Janjka i promjenu dopredsjednika Saveza tako što se umjesto dosadašnjeg
dospredsjednika Kerošević Janjke imenuje novoizabrani dopredsjednik Jakić Zdenka.
2. Razrješavaju se raniji član Upravnog odbora SAVEZA
UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA U
DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE TUZLANSKOG KANTONA: Pranjić Ljiljana i Barišić Milena. Umjesto
njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Andrić Nedeljka
i Jakić Zdenka a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Saveza:
Kerošević Janjka, Marković Ilinka, Tadić Kata, Kubinek Zvonimir i
Mitrović Zelkija.
3. SAVEZ UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH
BRANITELJA U DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA
OBRANE TUZLANSKOG KANTONA predstavlja i zastupa: Kerošević Janjka novoizabrani predsjednik Saveza umjesto Pranjić
Ljiljane dosadašnjeg predsjednika i Jakić Zdenka novoizabrani
dopredsjednik Saveza umjesto Kerošević Janjke dosadašnjeg dopredsjednika.
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Petak, 4. juni 2021. god.

star udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem
437, dana 15.4.2021. godine, upisana je sljedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada Udruženja građana Planinarsko
društvo “Borovnica” Bašigovci u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 437. Udruženje prestaje
sa radom danom donošenja konačnog rješenja o prestanku rada
Udruženja.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: broj: UP1-06/1-04-009753/21 od 31.3.2021.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 551. dana 31.3.2021. godine upisana je
sljedeća promjena:
1. Udruženje građana pčelara „Zlatna pčela“ Doboj Istok
predstavlja i zastupa Junuzović Sead predsjednik Upravnog odbora umjesto Šuvalić Omera predsjednika Skupštine. Prestaje pravo
predstavljanja i zastupanja Šuvalić Omeru predsjedniku Skupštine
Udruženja.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja građana
pčelara „Zlatna pčela“ Doboj Istok shodno Odluci od 21.2.2021.
godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-010160/21 od 31.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 749, dana 31.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Udruženje građana Fudbalski klub „Vrana“ Banovići Selo
vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mešanović Ramiza imenuje novoizabrani
predsjednik Karahodžić Miralem, promjenu predsjednika Upravnog
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Lačić Adnana imanuje novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Husić Inel i
promjenu sekretara Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg sekretara Husić Musfina imenuje novoizabrani sekretar Mrkonjić Admir.
2. Udruženja građana Fudbalski klub „Vrana“ Banovići Selo
predstavlja i zastupa Husić Inel novoizabrani predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Kluba umjesto Lačić Adnana dosadašnjeg
predsjednika.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-025112/20 od 2.3.2021. godine u
Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 576, dana 2.3.2021. godine upisana je sljedeća promjena:
1. ORGANIZACIJA DEMOBILISANIH BORACA OPĆINE ŽIVINICE vrši promjenu naziva tako što je sada naziv ORGANIZACIJA DEMOBILISANIH BORACA GRADA ŽIVINICE.
2. ORGANIZACIJA DEMOBILISANIH BORACA GRADA ŽIVINICE vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Brčaninović Fahrudina imenuje
novoizabrani predsjednik Tulumović Ćazim.
3. ORGANIZACIJU DEMOBILISANIH BORACA GRADA
ŽIVINICE predstavlja i zastupa Bojić Asim predsjednik Skupštine
i novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Tulumović Ćazim
umjesto Brčaninović Fahrudina dosadašnjeg predsjednika.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta ORGANIZACIJE
DEMOBILISANIH BORACA GRADA ŽIVINICE shodno Odluci od
27.2.2020. godine
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-009721/21 od 7.4.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 50, dana 7.4.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. NOGOMETNI KLUB „BRATSTVO“ GRAČANICA vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Pjanić Safeta imenuje novoizabrani predsjednik Skupštine Šnobl Zvonimir. Imenuje se Okić Nesib za direktora Kluba.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora NOGOMETNOG KLUBA „BRATSTVO“ GRAČANICA: Serhatlić Fikret,
Pjanić Safet, Salihbašić Nusret, Dedić Zijad, Širbegović Salih, Bričić
Aziz, Sejdinović Jusuf, Tahirović Edvin i Sulejmanović Nedžad.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Okić Nesib,
Helić Nusret, Spahić Zaim, Šnobl Zvonimir, Begović Safet, Toman
Tomislav, Halilović Mirsad, Mujačić Mersed, Dizdarević Ferik, Brkić
Vehid i Šuša Edin.
3. NOGOMETNI KLUB „BRATSTVO“ GRAČANICA predstavlja i zastupa: Okić Nesib direktor Kluba, umjesto Helić Nusreta
predsjednika Upravnog odbora.
4. Odobrava se Statut NOGOMETNOG KLUBA „BRATSTVO“ GRAČANICA shodno Odluci od 5.3.2021. godine a raniji Statut od 9.7.2003. godine se stavlja van snage.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008678/21 od 17.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 125/18, dana 17.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Planinarsko društvo „HRID“ vrši promjenu predsjednika
Društva, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Huskanović Mirhadete, imenuje novoizabrani predsjednik Društva Jakubović Amir i promjenu dopredsjednika Društva tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Jakubović Amira imenuje novoizabrani
dopredsjednik Jakubović Majdina.
2. Razješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Planinarskog društva „HRID“: Huskanović Mirhadeta i Habibović Munir.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Jakubović
Majdina i Jakupović-Divković Ismeta a i dalje ostaje član Upravnog
odbora Jakubović Amir.
3. Planinarsko društvo „HRID“ predstavlja i zastupa: Jakubović Amir novoizabrani predsjednik Društva umjesto Huskanović
Mirhadete dosadašnjeg predsjednika i Jakubović Majdina novoizabrani dopredsjednik Društva umjesto Jakubović Amira dosadašnjeg dopredsjednika.
221

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog
kantona broj: UP1-06/1-04-012458/21 od 15.4.2021. godine u Regi-

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008187/21 od 15.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod

Petak, 4. juni 2021. god.
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rednim brojem 280/19, dana 15.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Studentsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Tuzli mijenja
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, Ulica
Univerzitetska 8, sada sjedište u Tuzli, ul. Urfeta Vejzagića broj 8.
2. Studentsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Tuzli vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Bulić Ahmeta imenuje novoizabrani predsjednik
Hadžić Amina i promjenu zamjenika predsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Karabegović Nisada imenuje novoizabrani zamjenik Bulić Hanifa.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Tuzli;Bulić Ahmet, Karabegović Nisad, Šljivić Larisa, Turčinović Selmina, Arifović Mirza, Avdaković Amra, Mumić Emina i Mešić Ammar. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Hadžić Amina, Bulić Hanifa, Josipović Antonela, Brkić Ajla, Bajrić Mirela, Salatović Merjema, Omić
Mehdin, Džinić Elma i Alić Emina.
4. Studentsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Tuzli predstavlja i zastupa Hadžić Amina novoizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Bulić Ahmeta dosadašnjeg predsjednika i Bulić Hanifa novoizabrani zamjenik predsjednika Udruženja umjesto Karabegović
Nisada dosadašnjeg zamjenika predsjednika.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Studentskog vijeća
Ekonomskog fakulteta u Tuzli shodno Odluci od 11.1.2021.godine
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Šahbaz, Bećirović Hamid, Mujkić Arnel, Ibrahimović Nesib, Softić
Rešid, Mehmedović Fehim, Halilčević Fikret, Kahrimanović Latif,
Kahrimanović Izudin, Mehanović Vahid, Kahrimanović Esad, Mehmedović Semi, Avdić Rahim, Kahrimanović Mirsad i Fatušić Fuad.
3. Nogometni klub ‘’Stjepan Polje’’ predstavlja i zastupa:
Čamdžić Reuf novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto
Brkić Vehida dosadašnjeg predsjednika.
4. Odobrava se Statut Nogometnog kluba „Stjepan Polje“
shodno Odluci od 15.1.2021. godine a raniji Statut od 19.9.2003.
godine se stavlja van snage.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-006439/21 od 11.3.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 19/17, dana 11.3.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. Studentski parlament Univerziteta u Tuzli, vrši promjenu
predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Sakić Norisa, imenuje novoizabrani predsjednik Imamović
Vasva.
2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Studentskog
parlamenta Univerziteta u Tuzli: Šumić Mateja, Bulić Ahmet, Šerak Una, Ahmičić Emina, Smajlović Ahmedina, Brigić Ajdin, Dajdžić
Šejla i Merdžanović Eldar. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Predsjedništva: Šljivić Maida, Hadžić Amina, Begović Haris, Šabić
Šejla, Alić Elmedin, Šarić Lejla i Šehić Amra a i dalje ostaju članovi
Predsjedništva: Omersoftić Amila, Brigić Almir, Klepić Dženeta, Dedić Alisa i Hodžić Nedžad.
3. Studentski parlament Univerziteta u Tuzli i dalje predstavlja
i zastupa Amila Omersoftić, predsjednik Udruženja.
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OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-011514/21 od 16.4.2021. godine
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim
brojem 213/14, dana 16.4.2021. godine upisana je sljedeća promjena:
1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUŽENJA EDUKACIJSKI CENTAR „NAHLA“ TUZLA shodno Odluci od 24.3.2021.
godine.
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Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-008129/21 od 7.4.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 88, dana 7.4.2021. godine upisana je sljedeća promjena:
1. Nogometni klub ‘’Stjepan Polje’’ vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Brkić Vehida imenuje novoizabrani predsjednik Čamdžić Reuf.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Nogometnog kluba „Stjepan Polje“: Brkić Vehid, Softić Ešef, Hasić Behad,
Havić Mujo, Okić Mustafa, Beganović Hamdija, Mujkić Fikret, Halilčević Suljo, Hadžić Ibro, Bašić Refik, Džebo Mirsad, Ibrahimović Ramiz i Ibrahimović Alija. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Čamdžić Reuf, Hadžić Izet, Kahrimanović

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-012342/21 od 14.4.2021. godine
u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 926, dana 14.4.2021. godine upisana je sljedeća
promjena:
1. UDRUŽENJE GRAĐANA „SRETNI ROMI“ mijenja sjedište
tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. Pašana Zahirovića br. 74, sada sjedište u Tuzli ul. Zlatana Mešića broj 110.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUŽENJA GRAĐANA „SRETNI ROMI“ shodno Odluci od 12.4.2021. godine.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
KANTONALNI SUD U TUZLI
Broj: 03 0 V 020249 20 V
Tuzla, 26.04.2021. godine
Kantonalni sud u Tuzli, sudija Tenzila Begović, kao sudija
pojedinac, u pravnoj stvari predlagača Lidl Oesterreich GmbH, ul.
Under der Leiten, 11 A-5020 Salzburg, koga zastupa punomoćnik
Advokatsko društvo Marić & Co d.o.o. Sarajevo, ul. Mehmeda
Spahe 26 protiv protivnika predlagača Mevludina Zulića iz Kikača
bb Kalesija i Hajrudina Zulića iz Kikača bb Kalesija, radi priznanja
odluke stranog suda vsp. 573.057,40 KM, dana 26.04.2021. godine
izdaje slijedeće

OGLAS
Rješenjem ovog suda 03 0 V 020249 20 V od 26.04.2021.
godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4., 297. i 298.
Zakona o parničnom postupku (“Službene novine FBiH”, broj:
53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), postavljen je privremeni zastupnik
protivnicima predlagača Mevludinu Zuliću iz Kikača bb, Kalesija
i Hajrudinu Zuliću iz Kikača bb, Kalesija, privremeni zastupnik u
osobi advokata Senada Bešića iz Tuzle, ul. Maršala Tita br. 36, u
postupku priznanja strane sudske odluke – presude Pokrajinskog
suda Wels, Republika Austrija, broj P. 11 Hv 4/14 od 25.03.2014.
godine, koji ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, a
koja će prava i dužnosti privremeni zastupnik obavljati sve dok se
protivnici predlagača, ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom,
odnosno dok JU Centar za socijalni rad Kalesija ne obavijesti sud
da im je postavio staraoca.
Sudija
Tenzila Begović, s.r.
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 28 0 I 034469 20 I 3
Gradačac, 07.04.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 390969 20 P
Tuzla, 12.04.2021. godine
Općinski sud u Tuzli, sudija Šejla Ćatić, u pravnoj stvari
tužiteljice Danice Nikolić rođ. Banović kći Mije iz Tuzle, ul. Birčanskog
odreda 75., koju zastupa punomoćnik Sarihodžić Sead, advokat iz
Tuzle, protiv Slobodana Nikolića sin Adama, nepoznatog boravišta/
prebivališta, kao zakonski nasljednik iza Adama Nikolića sin Vinka,
radi utvrđivanja i izdvajanja bračne stečevine, v.sp. 1.000,00 KM,
donio je van ročišta dana 12.04.2021. godine objavljuje slijedeći:

OGLAS

OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, sudija Bilajac Fahira, u
izvršnom postupku tražioca izvršenja: 1. Mešić Izeta, Gradačac, 2.
Bilajac Izet, Zenica, 3. Bilajac Edhem, Njemačka i 4. Sahačić Nura,
Zenica, svi zastupani po punomoćniku Kikić Safetu, advokatu iz
Gradačca, protiv izvršenika, Bilajac Negrin, iz Gradačca, Ul žrtava
genocida u Srebrenici bb, sa boravištem u Švedskoj, radi naplate
duga, vrijednost spora 5.220,00 KM, gore označenog dana donio
je sljedeći:

OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika

o postavljanju privremenog zastupnika

Tuženom Slobodanu Nikoliću sinu i zakonskom nasljedniku
Adama Nikolića, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Selmir
Selimbašić, advokat iz Tuzle, ul. Mehmedalije Maka Dizdara do
br. 11.

Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 034469 20 I 3 od 07.04.2021.
godine na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom
postupku (“Službene novine FBiH” broj 53/2003) u vezi odredaba
člana 21. Zakona o izvršnom postupku, postavljena je advokat
Skenderović Mirsada iz Gradačca za privremenog zastupnika
u ovome predmetu izvršeniku, Bilajac Negrinu, iz Gradačca, Ul
žrtava genocida u Srebrenici bb, sa boravištem u Švedskoj, kojem
se dostava pismena nije mogla obaviti ni na jednu poznatu adresu.

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 384677 20 P
Tuzla, 11.03.2021. godine

Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati gore navedenog izvršenika u postupku sve dok se
izvršenik ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja
izvršeniku.
U skladu sa člankom 298. ZPP-a FBiH oglas će se objaviti u
Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Službenim
novinama TK i na oglasnoj ploči suda.
Sudija,
Bilajac Fahira
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OPĆINSKI SUD U TUZLI, sudija Alen Žabić, u pravnoj
stvari tužitelja Hodžić Mehmed sin Safeta iz Srebrenika, ulica
Ismeta Ahmetovića broj 23, zastupan po punomoćniku Elezović
Kenanu, advokatu iz Tuzle, protiv tužene Julia Aseew kći Anatolija
Michajloviča iz Kazakhstana, sada nepoznatog boravila ili
prebivališta, radi razvoda braka, dana 11.03.2021. godine, donio
je slijedeći

OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 32 0 P 384677 20 P od 11.03.2021.
godine na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom
postupku, Julia Aseew kći Anatolija Michajloviča određuje se
privremeni zastupnik u osobi Edin (Ismet) Hodić, advokat 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,
Alen Žabić
229

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 28 0 V 072702 19 V
Gradačac, 29.04.2021. godine
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, sudija Bilajac Fahira, u
pravnoj stvari predlagateljice Isić Enese kći Mustafe rođ. Hasić iz
Gradačca, zastupana po Zoranu Rakiću advokatu iz Odžaka protiv
protupredlagatelja Mulamuratović Elvir, sin Husejna iz Gradačca i
Mulamuratović Elvire kći Husejna oboje sa trenutnim boravištem na
adresi Tormenos Gatan 14 A, 56141 Uskvarna Sweeden radi diobe
stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu , v.sp. 2.000,00 KM,
gore označenog dana donio je slijedeće

OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 28 0 V 072702 19 V od 16.03.2021.
godine na osnovu člana 296.st.2.t.4. Zakona o parničnom postupku
(«Službene novine FBiH», broj 53/2003) postavljen je advokat
Đurić Miloš, advokat iz Gradačca za privremenog zastupnika u
ovome predmetu predlagačima Mulamuratović Elviru, sin Husejna
iz Gradačca i Mulamuratović Elviri kći Husejna oboje sa trenutnim
boravištem na adresi Tormenos Gatan 14 A, 56141 Uskvarna
Sweeden, sada nepoznatog boravišta.

Petak, 4. juni 2021. god.

SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati gore navedene predlagače u postupku sve dok se
predlagači ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
U skladu sa člankom 298. ZPP-a FBiH oglas će se objaviti u
Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Službenim
novinama TK i na oglasnoj ploči suda.
Sudija,
Fahira Bilajac
231
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OGLAŠAVANJU DOKUMENATA
NEVAŽEĆIM
Oglašava se nevažećim indeks na ime Merima (Hajrudin)
Ćatibušić iz Tuzle, izdat 2004. godine od strane Ekonomskog
fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek: Visoka poslovna škola, broj:
I-824/04-V.
232
Oglašava se nevažećim indeks na ime Mustafa (Nedžad)
Delalić iz Tuzle, izdat 2013. godine od strane Pravnog fakulteta
Univerziteta u Tuzli, broj: V-906/13.
233
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Petak, 4. juni 2021. god.
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